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ANTON FROEYMAN

‘Probeer eens iets nieuws!’ Wanneer je van-
daag een lifestylemagazine of  een weekend-
bijlage van een krant openslaat, is het slechts 
een kwestie van tijd vooraleer je dit onge-
twijfeld goed bedoelde advies te lezen krijgt. 
Een nieuwe job, een nieuwe reisbestem-
ming, een nieuw huis, een nieuwe app, een 
nieuw project, een nieuwe ervaring… Het 
maakt allemaal niet zoveel uit, zolang het 
maar nieuw is. Wat je daarentegen nauwe-
lijks ergens hoort zijn boodschappen als 
‘Hou vast aan beproefde recepten’, ‘Verander 
niets’ of  ‘Probeer te bewaren wat goed is’. 
Traditie is, met andere woorden, niet echt 
populair. Vernieuwing, innovatie, je gren-
zen verleggen en uit je ‘comfortzone’ komen, 
dat is waar het vandaag om draait. Traditie, 
zo lijkt het, is saai en afstompend, en staat 
gelijk met kortzichtigheid en bekrompen-
heid. Het is iets dat we liever kwijt dan rijk 
zijn. Toch is er ook een andere kant van het 
verhaal. Een tweede veelgehoorde mantra is 
dat onze traditionele waarden in verval zijn, 
dat de jeugd geen respect meer heeft voor 
ouderen. Zo’n discours vind je bijvoorbeeld 
in conservatieve of  extreem-rechtse mid-
dens, maar in een gematigder versie valt het 
dan weer in zeer diverse gelederen van de 
samenleving te beluisteren. Men klaagt dan 
bijvoorbeeld dat jongeren hun geschiedenis 
of  traditie niet meer kennen, dat de jeugd 
geen respect meer heeft voor de verwezenlij-
kingen van de vorige generaties, en dat het 

stilaan tijd wordt om daar iets aan te doen. 
Zelfs in linkse middens verzucht men wel-
eens dat jongeren vergeten zijn waarvoor de 
ouderen hebben gevochten – al gaat het in 
dat geval om de sociale strijd of  de verwor-
venheden van mei 68. Hip of  populair is dit 
discours misschien niet, maar deze manier 
van denken is sterk vertegenwoordigd en 
kan ondanks het bedompte geurtje dat 
eromheen hangt niet zo makkelijk van tafel 
worden geveegd. 

Traditie: een definitie

Maar wat is traditie precies? We denken dat 
allemaal wel ongeveer te weten, maar is dat 
wel zo? Traditie is een van die begrippen die 
ons ontglippen precies omdat we er te dicht-
bij staan. Laat ons dus even een stap terug 
zetten, en op zoek gaan naar een definitie 
van dit begrip: wat betekent ‘traditie’ en wat 
is de rol ervan in ons leven?
 Max Weber, de grondlegger van de socio-
logie, heeft het in zijn hoofdwerk Wirtschaft 
und Gesellschaft (1918-1920) op een 
bepaald moment over traditie als een van de 
vier verschillende motivaties voor ons han-
delen. Aan de ene kant heb je de eerder 
bewuste vormen van handelen, met name 
doelrationeel en waardenrationeel hande-
len. In het eerste geval handel je omdat je 
een specifiek doel wil bereiken, in het twee-
de omdat je de handeling op zichzelf  de 
moeite waard vindt. Aan de andere kant 
zijn er de twee minder bewuste handelwij-

zen: enerzijds affectief  handelen (omdat het 
gewoon ‘goed voelt’) en anderzijds traditio-
neel handelen: we handelen op een bepaal-
de manier omdat we dat nu eenmaal 
gewend zijn en gewoon niet verder denken 
dan dat. Webers definitie van traditioneel 
handelen lijkt het hedendaagse beeld van 
traditie te bevestigen. De traditie lijkt een 
soort automatische piloot te zijn, die mis-
schien handig is voor het dagelijkse leven, 
maar verder niet echt iets te bieden heeft.
 Toch valt er ook een positief  verhaal te 
vertellen over traditie. Volgens een andere 
Duitse theoreticus, Hans-Georg Gadamer, is 
traditie namelijk een essentieel onderdeel 
van wie we zijn. Traditie geeft ons een 
bepaald perspectief  op de wereld, het maakt 
de wereld betekenisvol. Zonder traditie is er 
geen perspectief, en dus ook niets waarde-
vols. Indien er geen traditie zou zijn, dan zou 
alles ons om het even zijn, en zou de wereld 
ons voorkomen als een amorfe en zinloze 
massa van losstaande feiten en gebeurtenis-
sen. Traditie zorgt ervoor dat we bepaalde 
aspecten van die massa waardevol en bete-
kenisvol vinden, en dat we andere zonder al 
te veel problemen kunnen negeren. Traditie 
bepaalt met andere woorden onze positie in 
de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat het 
hierbij moet blijven. We kunnen ook, door 
contacten met andere mensen en andere 
culturen, uit onze traditie stappen, en iets 
nieuws creëren, een nieuwe manier van 
denken, of  een nieuwe manier om kunst te 
maken bijvoorbeeld. Maar, zo zegt Gadamer, 
dit kan enkel gebeuren vanuit je eigen 

Traditie, vriend of  vijand?Traditie (1)

‘Traditie is niet echt populair’, consta-
teert Anton Froeyman in de openings-
tekst van dit nummer, ‘vernieuwing, 
innovatie, je grenzen verleggen […], dat 
is waar het vandaag om draait.’ Toch 
kunnen we niet zonder tradities, meer 
zelfs, Froeyman betoogt – met Hans-
Georg Gadamer – dat ze constitutief  zijn 
voor onze identiteit en ons een ‘positie 
in de wereld’ verschaffen. Ondanks onze 
vernieuwingsdrang zijn we in traditie 
verstrikt: ‘Aan traditie valt […] niet te 
ontkomen, zelfs, en misschien zelfs voor-
al, wanneer men met diezelfde traditie 
wil breken.’
 De dynamische, complexe en para-
doxale verhouding tot de traditie staat 
ook centraal in de tekst van Gijs van 
Oenen, die nagaat wat de ‘dingpolitiek’ 
van de Franse filosoof  Bruno Latour ons 
over traditie leert. Gezien hun (relatieve) 
onveranderlijkheid lijken de dingen 
geschikte dragers van traditie… maar 
wat als we hen – zoals Latour doet – als 
actieve bemiddelaars of  ‘actors’ gaan 
zien? Dan, zo betoogt Van Oenen, vervalt 
de idee van traditie als ‘resistentie tegen 
vernieuwing’ en wordt traditie een ‘sa-
menwerkingsproject tussen mensen en 
dingen’. In zijn bijdrage over geheugen-
arbeid stelt Bart Verschaffel dat ook in 
onze ‘posttraditionele’ westerse samen-
leving de cultuur dag na dag wordt door-
gegeven, maar in deze transmissie is er 
geen sprake van een traditie die ‘voort-
gezet kan worden’: ‘Wat men doorgeeft 
is […] niet iets wat men heeft gevonden, 
maar iets wat men heeft gemaakt, of  be-
ter, voortdurend aan het maken is door te 
werken en te kiezen.’ Verschaffel consta-
teert dat dit voortdurende ‘Gesprek over 
cultuur’ steeds meer als onwetenschap-
pelijk wordt gediskwalificeerd, en dat de 
cultuurwetenschappen aan het kennis-
model van de positieve wetenschappen 
worden onderworpen: het ‘gesprek over 
cultuur’ maakt plaats voor het accumu-
leren van ‘bruikbare kennis’. Keren we 
dan terug naar een steriel begrip van 
traditie, waarbij kennis wordt gezien als 
‘verworven kapitaal’?
 Hoe gaan kunstenaars van verschil-
lende generaties met traditie om? Die 
vraag vormt de inzet van de volgende twee 
bijdragen. Koen Brams & Dirk Pültau 
gingen met Joëlle Tuerlinckx (°1958) in 
gesprek over haar verhouding tot traditie, 
de ontwikkeling van haar ‘persoonlijke 
canon’, haar relatie tot de nationale 
canon, de overdracht van traditie in de 
context van het onderwijs en de manier 
waarop Tuerlinckx haar eigen oeuvre 
in de traditie inschrijft. Tuerlinckx be-
nadrukt voortdurend dat de band met 
tradities zich op een intiem en onbewust 
niveau afspeelt. De omgang van Michael 
Van den Abeele (°1974) met traditie en 
geschiedenis – het onderwerp van de 
bijdrage van Pieter-Jan Cierkens – lijkt op 
het eerste zicht oppervlakkiger. De combi-
naties van talloze historische referenties 
in zijn werk, suggereren een posthisto-
risch vacuüm waarin historische tekens 
vrij circuleren; maar Cierkens ontdekt in 
Van den Abeeles werk ook een intiemer 
‘verlangen om historische en moderne 
concepten die hun geldigheid verloren 
lijken te hebben, terug te activeren’.
 Dit nummer bevat tevens twee ‘losse’ 
bijdragen. Camiel van Winkel bespreekt 
de drie films die Michael Haneke draaide 
in Parijs: Code inconnu (2000), Caché 
(2005) en Amour (2012). Hij legt in 
deze films een ‘inwaartse beweging’ 
bloot – van de wereld van de straat in 
Code inconnu tot de besloten wereld van 
het huis in Amour – die beantwoordt 
aan een ‘inkrimping op het affectieve 
vlak’, waarbij het geweld niet meer van 
buiten, maar van binnen komt. Tot slot 
exploreert Dominic van den Boogerd de 
‘relatie tussen fotografie en de dood’ in 
één foto van Simon van Til. 
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bestaande traditie. Om een nieuwe kijk op de 
wereld te creëren, moet je je eerst en vooral 
bewust zijn van het perspectief  dat je al hebt. 
Wie dat niet is, aldus Gadamer, is gedoemd 
om zijn of  haar onbewuste eigen perspectief  
telkens opnieuw te bevestigen. Aan traditie 
valt met andere woorden niet te ontkomen, 
zelfs, en misschien zelfs vooral, wanneer 
men met diezelfde traditie wil breken. 
Kunstenaars zal dit laatste niet onbekend 
voorkomen. Het is in de kunst haast een wet 
dat een breuk met een artistieke traditie plots 
heel wat meer betekenisvol wordt wanneer 
blijkt dat de artiest in kwestie die traditie heel 
goed kende. Arnold Schönberg (1874-1951) 
bijvoorbeeld schreef  tijdens zijn beginjaren 
als componist eerst een aantal werken in de 
stijl van Wagner en Brahms voordat hij over-
stapte op zijn revolutionaire atonale en 
twaalftonige muziek. En toen Schönbergs 
muziek in de jaren zestig op haar beurt tradi-
tie was geworden, besloot de Estse componist 
Arvo Pärt (°1935) zich eerst grondig in 
Schönbergs muziek in te werken vooraleer 
hij zijn eigen unieke stijl ontwikkelde. 
 Gadamers visie op traditie heeft, wanneer 
we even hierop doordenken, trouwens een 
merkwaardig gevolg. Zoals gezegd bepaalt 
traditie ons perspectief  op de wereld. Maar 
dat perspectief  is geen afgesloten geheel. Net 
omdat het om een perspectief  óp de wereld 
gaat, heeft die wereld op zichzelf  ook weer 
invloed op dat perspectief, en kan ze het in 
zekere zin veranderen. Dat betekent dat tra-
ditie, naarmate ze doorgegeven wordt, voort-
durend evolueert. Gadamer noemt dit proces 
Wirkungsgeschichte, of  ‘werkingsgeschiede-
nis’. Natuurlijk gebeurt dit alles bijzonder 
langzaam, en meestal zelfs ongemerkt. Maar 
over verschillende generaties heen kan dit 
wel tot belangrijke verschuivingen leiden. 
Traditie is hier een beetje te vergelijken met 
het schip van Theseus: Theseus vaart en 
vaart maar verder door de woeste zeeën van 
de Griekse oudheid, en iedere keer als er een 
stukje hout van zijn schip afbreekt, vervangt 
hij dat door een ander. Na een heel aantal 
jaren heeft hij zijn schip zo vaak hersteld dat 
alle oorspronkelijke hout vervangen is door 
nieuw hout. Voor Theseus is het nog steeds 
hetzelfde schip, maar het oorspronkelijke 
materiaal is er niet meer, en het schip is er 
daardoor misschien volledig anders gaan 
uitzien. Een iets prozaïscher voorbeeld is de 
oude sok, die zo vaak gestopt wordt dat er 
uiteindelijk geen enkel stukje stof  van de ori-
ginele sok overblijft. Met tradities is het niet 
anders: verschillende opeenvolgende gene-
raties kunnen perfect de indruk hebben zich 
aan de traditie te houden, en uiteindelijk 
toch iets helemaal anders gaan doen. 
Traditie is een rode draad die door de genera-
ties heen loopt, maar waar die draad precies 
naartoe gaat, kan heel sterk veranderen. 

Traditie, Kunst en Verleden

Daarnaast is er echter ook iets fundamen-
teels verschoven in onze verhouding met 
traditie, iets wat die verhouding compli-
ceert. Ik illustreer dit met een voorbeeld uit 
het begin van de 19e eeuw. 
 Berlijn, 11 maart 1829. In de aangena-
me warmte van de vooravond verzamelt een 
duizendtal mensen zich ongeduldig voor de 
Singakademie. Onder hen vinden we het 
grootste deel van de Berlijnse culturele beau 
monde: de dichter Heinrich Heine, de filo-
soof  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de 
theoloog Friedrich Schleiermacher en de 
bekende historicus Johann Gustav Droysen. 
Ook de wereldreiziger en natuurweten-
schapper Alexander von Humboldt, de 
generaal Joseph von Radowitz en een groot 
gedeelte van de Pruisische koninklijke fami-
lie waren van de partij. Er stond dan ook iets 
bijzonders te gebeuren: die avond zou de 
piepjonge en beloftevolle componist en diri-
gent Felix Mendelssohn een uitvoering ver-
zorgen van de Mattheüspassie van de in het 
midden van de voorgaande eeuw overleden 
Johann Sebastian Bach (1685-1750).
 Vandaag lijkt dit helemaal niet bijzonder. 
Ook in tijden van Rihanna en Lady Gaga is 
Bach nog alomtegenwoordig in onze con-
certzalen, en we gaan ervan uit dat dit al 
geruime tijd het geval is en nog heel lang zo 
zal blijven. Maar voor de mensen die in 1829 
de Berlijnse Singakademie bezochten was dit 
nieuw: Mendelssohns uitvoering van de 
Mattheüspassie was immers de allereerste 
sinds Bachs dood. Ondanks het feit dat Bachs 
naam in het begin van de negentiende eeuw 
nog steeds een belletje deed rinkelen, was er 

die avond in de Singakademie nauwelijks 
iemand in het publiek die ook maar één noot 
van Bach gehoord had. Gedurende meer dan 
75 jaar waren er nagenoeg geen publiek toe-
gankelijke opvoeringen van de muziek van 
Bach geweest. Bach was wel bekend geble-
ven onder componisten, maar men ging 
ervan uit dat zijn muziek niet meer aange-
past was aan ‘de smaak van het publiek’ en 
dus gedateerd was. Je zou kunnen zeggen dat 
Bach wel nog deel uitmaakte van de muzi-
kale traditie in de compositorisch-technische 
zin, maar niet van de luistertraditie van het 
algemene publiek. Wat de inwoners van 
Berlijn naar deze uitvoering van de 
Mattheüspassie dreef, was dus niet zozeer de 
bewondering voor iets groots en indrukwek-
kends, maar vooral nieuwsgierigheid: een 
hunkering naar iets nieuws, iets onbekends, 
iets dat eigenlijk vergeten was. Voor de men-
sen in 1829 was luisteren naar Bach geen 
traditie; het was een vorm van vernieuwing. 
Vandaag is Bach niet weg te branden uit de 
concertzalen; generaties kinderen worden in 
muziekacademies opgevoed met Bach, en in 
elke klassieke top honderd eindigt de muziek 
van Bach in de hoogste regionen. Maar de 
mensen die stonden te wachten voor de 
poort van de Singakademie hebben de inte-
resse voor Bach niet meegekregen van hun 
ouders of  grootouders. Ze hebben deze 
muziek langs een ‘externe’ weg herontdekt, 
buiten de rode draad van de traditie om.
 De moraal van dit verhaal is dat traditie, 
en zeker traditie in de kunst, niet altijd is 
wat ze lijkt. In principe is een traditie een 
visie op de wereld, of  een visie op kunst, die 
van generatie op generatie wordt doorgege-
ven, zoals de boot van Theseus die in een 
continue beweging van de ene zee naar de 
andere vaart. In de strikte zin is de muziek 
van Bach dus helemaal geen ‘traditie’, aan-
gezien ze gedurende verschillende genera-
ties van het toneel verdween en nadien her-
ontdekt werd. En Bach was lang niet de 
enige. Wat voor hem geldt, geldt ook voor 
Shakespeare, voor de Vlaamse Primitieven, 
voor Cervantes… Al deze kunstenaars zijn 
op een bepaald moment uit de aandacht 
verdwenen, om nadien weer tevoorschijn te 
komen. Vergeten en nadien herontdekt 
worden is, voor kunstenaars, veeleer regel 
dan uitzondering.
 Dit proces van verdwijnen en terugkeren 
is althans de regel in onze westerse maat-
schappij van de laatste paar honderd jaar. 
In andere (oudere) samenlevingen was het 
(grof  gesteld) een stuk eenvoudiger: wan-
neer iets de moeite waard was, werd het van 
generatie op generatie doorgegeven, en 
wanneer iets uit de aandacht verdween, 
kwam het in de regel nooit meer terug. Pas 
in het Europa van de late achttiende en 
negentiende eeuw is het idee ontstaan dat 
het relevant kon zijn om naar een verleden 
terug te grijpen buiten de traditie om. Dat 
heeft te maken met een nieuwe opvatting 
over de relatie tussen heden, verleden en 
toekomst. In veruit de meeste samenlevin-
gen werd tijd gezien als een min of  meer 
continu proces, waar verleden, heden en 
toekomst gezamelijk deel van uitmaken. 
Het kon natuurlijk zijn dat er een verschil 
was tussen heden en verleden, maar net 
zoals bij het schip van Theseus werd dat niet 
echt opgemerkt, of  toch op zijn minst niet 
belangrijk gevonden. Zolang het schip maar 
bleef  varen, was er eigenlijk niets om je zor-
gen over te maken.
 Na 1750 ontstond in Europa echter een 
nieuwe manier van denken. Volgens 
(opnieuw) de Duitse filosoof  en historicus 
Reinhart Koselleck begonnen Europeanen 

in de loop van de 18e eeuw te geloven in 
revolutie, in de mogelijkheid om de samen-
leving in de toekomst radicaal te verande-
ren, om de traditie overboord te gooien, de 
koning naar het schavot te brengen, en 
helemaal opnieuw te beginnen. Voor het 
eerst dacht men eraan, bij wijze van spre-
ken, om de oude sok in de vuilbak te gooien 
en een nieuwe te nemen.
 Met deze nieuwe blik op de toekomst doet 
ook een nieuw perspectief  op het verleden 
zijn intrede. Want als de toekomst radicaal 
anders kon zijn dan het heden, dan was dat 
heden misschien ook helemaal anders dan 
het verleden. Is het heden immers niet de 
toekomst van het verleden? Het gevolg van 
dat besef  was dat verleden, heden en toe-
komst uit hun gezamenlijke, continue 
beweging werden losgewrikt en duidelijk 
afgescheiden entiteiten gingen vormen. Het 
verleden werd anders dan het heden, dat op 
zijn beurt weer verschilde van de toekomst. 
Het is pas sinds die tijd dat we in staat zijn 
om de andersheid van het verleden te erken-
nen. Koselleck illustreert dit aan de hand 
van het schilderij Die Alexanderschlacht van 
Albrecht Altdorfer uit 1529. Het schilderij 
beeldt de slag van Issus af  tussen Alexander 
de Grote en Darius III. Maar wanneer we 
het paneel van naderbij bekijken, zien we 
dat de figuren die op het schilderij afgebeeld 
staan, er helemaal niet uitzien als Grieken 
of  Perzen. De Grieken dragen Oostenrijkse 
harnassen, en de Perzen lijken verdacht 
veel op de Turkse soldaten van Suleyman I, 
die toen net Wenen belegerden. Het punt is 
nu dat dit helemaal niets uitzonderlijks was. 
Wanneer een kunstenaar uit de 16e eeuw 
een tafereel uit het verleden, de Griekse oud-
heid bijvoorbeeld, schilderde, dan deed hij 
dat bijna zonder uitzondering via de beeld-
taal van zijn eigen tijd. Denk bijvoorbeeld 
ook aan de middeleeuwse tekeningen en 
beelden van Griekse helden en heldinnen 
als geharnaste ridders en nobele jonkvrou-
wen. Maar ergens in de loop van de 18e 
eeuw veranderde dit. Zo betoogde de filo-
soof  en kunsthistoricus Friedrich Schlegel 
bijvoorbeeld dat de Alexanderschlacht een 
schitterende uitdrukking was van de ‘rid-
dertijd’. Voor hem was het duidelijk dat de 
‘riddertijd’ er andere waarden op nahield 
dan zijn eigen tijd, de vroege 19e eeuw. 
Daarmee verwoordde hij een nieuw histo-
risch bewustzijn: zowel verleden als toe-
komst waren voor hem iets ‘aparts’ gewor-
den, op zichzelf  staande entiteiten met een 
eigen waarde en gekenmerkt door een 
andere ‘tijdgeest’.
 Het is pas hierdoor, door deze nieuwe 
manier van denken, dat een aantal typische 
bewegingen in de kunst mogelijk zijn gewor-
den. Een beweging als het futurisme, of  
meer in het algemeen het idee van een artis-
tieke avant-garde, is pas denkbaar in een 
tijd waarin men zich een radicaal andere 
toekomst kan voorstellen. En het spiegel-
beeld, de tweelingbroer eigenlijk, van dit 
‘avant-gardisme’ is precies wat Mendelssohn 
en zijn publiek deden: terugkeren naar 
kunst uit het verleden, niet omdat zij de 
basis vormt voor het heden, maar net omdat 
ze anders is, en onbekend.
 Toch zijn tradities, ondanks deze nieuwe 
opvattingen over verleden en toekomst, nog 
steeds werkzaam. Het proces van de traditie, 
waarbij je waarden en een perspectief  mee-
krijgt van de vorige generatie, is al die tijd 
gewoon blijven voortleven. Want uiteinde-
lijk, zoals Gadamer zegt, zonder traditie zijn 
we niets. Ook vandaag de dag, in tijden van 
‘vernieuwing’ en onophoudelijke terugkeer 
naar het vergeten verleden, hebben kunste-

naars nog steeds het vak geleerd van hun 
leraars of  voorbeelden, en hebben ze daar-
door bepaalde opvattingen, bepaalde tech-
nieken meegekregen. Maar traditie en ver-
nieuwing zijn wel steeds meer verwisselbaar 
geworden. Het is niet omdat een kunstenaar 
verwijst naar het verleden dat hij zich 
inschakelt in een traditie; voor hetzelfde 
geld treedt hij daarmee ‘vernieuwend’ op. 
En omgekeerd betekent het zich afkeren van 
kunst uit het verleden geen garantie voor 
vernieuwing – eerder het omgekeerde is het 
geval. Denk bijvoorbeeld aan de hedendaag-
se situatie in een groot deel van de podium-
kunsten, waarin het een soort van traditie 
geworden is om ‘avant-garde’ te zijn, en het 
dus net ‘vernieuwend’ is geworden om 
expliciet naar het verleden terug te grijpen. 
Of, om het nog wat ingewikkelder te maken: 
denk opnieuw aan Bach en Mendelssohn. 
Voor Mendelssohn was het vernieuwend 
om terug te gaan naar het verleden en meer 
bepaald naar Bach. Maar in de loop van de 
19e en de 20e eeuw werd Bach zodanig 
populair dat hij opnieuw deel ging uitma-
ken van de muzikale traditie. Waarna het 
hele proces nog eens opnieuw begon, toen 
in het laatste derde van de 20e eeuw een 
aantal musici ontdekten dat Bach eigenlijk 
niet gespeeld werd zoals dat in zijn eigen tijd 
hoogstwaarschijnlijk gebeurde. Opnieuw 
tijd voor vernieuwing dus, en opnieuw 
bestond die vernieuwing erin terug te grij-
pen naar het verleden, naar de oorspronke-
lijke uitvoeringspraktijk van de eerste helft 
van de achttiende eeuw. Maar ondertussen 
is ook dat weer traditie geworden…
 Onze verhouding met het verleden is er 
met andere woorden niet eenvoudiger op 
geworden. En de kans is bijzonder groot dat 
die complexiteit alleen maar zal toenemen. 
We leven in een tijd waarin er, mede door 
nieuwe technologieën, een voortdurend 
overaanbod aan informatie is, en het tempo 
waarin rages en vernieuwingen de kop 
opsteken almaar lijkt toe te nemen. Het valt 
nog af  te wachten hoe al die informatie zal 
doorgegeven worden, en hoe volgende 
generaties hiermee zullen omgaan, maar 
zeker is alvast dat het niet op een eenduidige 
manier zal zijn.
 Wat wil dat alles nu zeggen voor de indivi-
duele kunstenaar? Het leek misschien alle-
maal simpel: als je een beetje een rebels 
karakter hebt, zet je je af  van de traditie, en 
als je wat meer gezagsgetrouw bent, doe je 
dat niet. Maar zo eenvoudig is het dus niet. 
Het is zelfs niet zomaar uit te maken wat 
traditie is en wat niet, aangezien dit kan ver-
schillen van situatie tot situatie, van sub-
groep tot subgroep, en zelfs van persoon tot 
persoon. De conclusie kan mijns inziens 
dan ook niet anders zijn dan dat de verhou-
ding tot het verleden en tot de traditie (die, 
zoals we gezien hebben, verre van synonie-
men zijn) een heel stuk individueler is 
geworden: ze kan niet meer worden beslecht 
met een simpele keuze tussen ja of  nee, 
maar neemt veeleer de vorm aan van een 
persoonlijk traject waarbij de kunstenaar 
zelf  zijn of  haar eigen weg dient te vinden. 
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Herbert Foundation 

26.04 – 15.11.2015

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

Accelerazione. 9 Works by 8 Artists  
of the Herbert Foundation 

Herbert Events

Binnen het kader van de tentoonstellingen organiseert 
Herbert Foundation van september tot november 2015
een tweede reeks exclusieve Visits. Hierbij leiden perso-
nen uit de kunstwereld u op zondag om 15:00 doorheen 
één of beide tentoonstellingen.

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

Zo. 6 september – 15:00  
Visit met Yves Aupetitallot  
Directeur Magasin Grenoble 
FR, ca. 90 min. / 25 p.

Zo. 20 september – 15:00  
Visit met Wim Delvoye 
Kunstenaar  
NL, ca. 90 min. / 25 p.

Zo. 18 oktober – 15:00  
Visit met Steven Jacobs 
Professor UGent 
NL, ca. 90 min. / 25 p.

Herbert Library

Per tentoonstellingsperiode presenteert Herbert Library 
een subjectieve keuze aan 20 uitzonderlijke en zeldzame 
boeken om zo binnen afzienbare tijd te komen tot een 
kern van 100 essentiële publicaties. De boeken worden 
verkocht tegen een zo laag mogelijke prijs en omkaderen 
de tentoonstellingen en activiteiten die Herbert Foundation 
organiseert.

Huidige selectie:

Richard Long, Lines of Time / Tijdlijnen (1986)
Martin Kippenberger, Sammlung Grässlin (1994)
Wim Delvoye, Angèle (1996)
Lucy Lippard, Six Years. The Dematerialisation of 

the Art Object (1997)
Marcel Broodthaers, Cinéma (1997)
Mike Kelley, Mike Kelley (1999)
Franz West, Franz West (1999)
Tony Herbert, De verzameling Tony Herbert (1999)
Daniel Buren, Daniel Buren 1964 / 1966 (2000)
Catherine Moseley, Conception, Dispatch 068 (2001)
Kelley / West, Hôtel Empain, Brussels (2001)
Peter Osborne, Conceptual Art (2002)
Gilbert & George, Dirty Word Pictures (2002)
Martin Kippenberger, Ein Auswahl von Bücher (2003)
Sol LeWitt, Wall (2004)
Gloria Moure, Interfunktionen 1968 / 1975 (2004)
Gerry Schum, Norwich Dispatch 114 (2005)
Herbert Collection, Inventur (Kunsthaus Graz) (2006)
Magasin Grenoble, Espèces d’espace (2008)
Magasin Grenoble, Images & (re)présentations (2009)

De publicaties kunnen aangekocht worden aan de receptie 
van Herbert Foundation op zondag van 14:00 tot 17:00. 
Meer informatie via reservation@herbertfoundation.org

Openingsuren: zondag van 14:00 tot 17:00.
Rondleiding (90 minuten): elke zondag om 15:00.

Bezoek in groep: gelieve contact op te nemen met Isadora 
Callens via reservation@herbertfoundation.org voor het 
afspreken van dag en uur.

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A, Gent 
t. +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org
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Dingen tussen traditie en emancipatie
Wat dingpolitiek ons over traditie te vertellen heeft

GIJS VAN OENEN

In 2005 verschijnt Making Things Public. 
Atmospheres of  Democracy, de fraaie catalo-
gus bij de gelijknamige tentoonstelling in 
het Zentrum für Kunst und Medien-
technologie in Karlsruhe.1 De lancering 
van dit letterlijk en figuurlijk indrukwek-
kende object – 2,5 kilo en meer dan 1000 
pagina’s – vormt het startschot voor wat 
nu bekend staat als ‘dingpolitiek’. Uit de 
samenwerking van redacteuren Peter 
Weibel en Bruno Latour is blijkbaar syner-
gie ontstaan tussen avant-gardistische ele-
menten uit de wereld van de geëngageerde 
beeldende kunst en de latouriaanse ‘sym-
metrische antropologie’. Ze vinden elkaar 
in een visie die de mens niet meer tegen-
over de dingen stelt, als meester daarover, 
maar een gelijk speelveld voor beide partij-
en voorstelt. Eigenlijk is er ook geen sprake 
meer van twee partijen: afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen mens en ding, 
verbonden in complexe netwerken, beide 
optreden als actor, een principe dat afkom-
stig is uit Latours zogeheten actor-net-
werktheorie. 
 ‘Making things public’ wil zeggen dat din-
gen een publieke betekenis gaan krijgen; ze 
verschijnen in het openbaar in hun relatie 
tot andere dingen en tot mensen. Latour 
heeft het in dat verband over een ‘parlement 
der dingen’. Daarbij treedt bijvoorbeeld aan 
het licht dat dingen actief  zijn doordat ze 
mensen, en andere dingen, om zich heen 
verzamelen. Denk in dit verband aan het 
principe van ‘essentially contested con-
cepts’, dat in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werd voorgesteld door William Bryce 
Gallie2: de langdurige strijd die vaak over de 
betekenis van een begrip wordt gevoerd, 
wijst volgens hem niet op verwarring of  
onbegrip tussen de sprekers, maar moet 
gezien worden als het productief  verzame-
len en met elkaar confronteren van opvat-
tingen en hun menselijke dragers. Net als 
begrippen kunnen ook dingen als zulke ver-
zamelaars worden gezien. Een rotonde ver-
zamelt auto’s om zich heen, bacteriën verza-
melen zieken en artsen en laboratorium tests, 
boeken verzamelen lezers en andere boeken, 
parlementen verzamelen discussiërende 
mensen, stembiljetten en media enzovoorts.
 De filosoof  Levi Bryant geeft het voorbeeld 
van de stoommachine, ontleend aan Lewis 
Mumford en Jean-Paul Sartre.3 In eerste 
instantie doen die machines louter datgene 
waarvoor de mens ze heeft ontworpen, bij-
voorbeeld hout zagen. Maar doordat ze 
arbeids- en onderhoudsintensief  zijn, ont-
wikkelen ze ook een eigen ‘verzamelende’ 
activiteit. Zo leidt de invoering van de 
stoommachine tot het bouwen van grotere 
fabrieken om de beschikbare mankracht 
beter te kunnen inzetten. Het is dus de 
machine zelf  die door haar aard mensen om 
zich heen verzamelt, en aanzet tot het ont-
wikkelen van grootschaliger fabrieksarbeid. 
Ook de uitvinding van de klok heeft het 
menselijk leven veranderd, op een wijze die 
ver uitstijgt boven wat de ontwerper ooit 
had beoogd of  kunnen vermoeden. Of  denk 
aan de huidige smartphones, latouriaans 
nog een beter voorbeeld omdat die als 
onmisbaar ervaren mensverzamelende 
objecten in feite slechts een klein, zij het 
cruciaal materieel element vormen in een 
uiterst complex geheel van materiële en vir-
tuele netwerken.
 In het afgelopen decennium verschenen 
al wel meerdere bundels rond kunst en 
antropologie waarin de aandacht wordt 
gevestigd op de minder dienende en meer 
actieve rol die dingen in het menselijk leven 
vervullen, zoals Evocative Things van Sherry 
Turkle, The Object van Antony Hudek en 
Things geredigeerd door Birgit Meyer en 
Dick Houtman.4 En het Nederlandse web-
tijdschrift De Correspondent organiseerde 
deze zomer samen met de Britse krant The 
Guardian een schrijfwedstrijd over het 
thema ‘parlement der dingen’, waarin 
lezers worden uitgenodigd om zich in vijf-
honderd woorden te verplaatsen in het per-
spectief  van een dier of  ding, of  in wat meer 
woorden uit te leggen wat zo’n parlement 

der dingen doet of  denkt, dit alles vanuit de 
overtuiging dat de antropocentrische 
wereld zijn uiterste houdbaarheidsdatum 
heeft bereikt.5

 Maar in de dingpolitiek wordt nog meer 
overhoop gehaald, op allerlei niveaus van 
filosofie, wetenschap en het dagelijks leven. 
En in het bijzonder natuurlijk dat van de 
politiek. Met het handelingsvermogen 
wordt immers ook de macht herverdeeld, of  
in ieder geval anders toegerekend – niet 
meer alleen aan mensen, maar ook aan 
dingen en aan netwerken van beide. 
Betekent dit dat objecten kunnen handelen, 
dat piano’s evenzeer pianist zijn als hun 
menselijke bespeler, en dat microben niet 
bestonden voordat de instrumenten voor-
handen waren waarmee ze werden ontdekt 
– om maar wat latouriaanse conclusies te 
noemen? Dat kan dingpolitiek allemaal 
betekenen, en daarmee kan het ook de notie 
van ‘traditie’ overhoop halen. Dingen lij-
ken, in hun duurzaamheid, bij uitstek 
geschikte (mede)dragers van traditie. Maar 
als dingen actief  kunnen zijn, dan heeft dat 
gevolgen voor hoe we tradities kunnen of  
moeten bekijken.
 Het hangt allemaal af  van hoe we dingpo-
litiek begrijpen. Laten we daarom eerst eens 
kijken naar de filosofische achtergrond van 
de opkomst van dingpolitiek en meer in het 
algemeen ‘dingdenken’.

De wereld van dingpolitiek

Filosofisch betekent dingpolitiek vooral een 
afscheid van, of  verzet tegen, de scheiding 
tussen subject en object die kenmerkend is 
voor de moderne filosofie, en in zekere zin 
voor de westerse filosofie sinds haar begin. 
Bovenal de moderne tijd wordt bepaald door 
een subject dat zichzelf  ziet als centrum en 
‘producent’ van de wereld; een wereld van 
objecten die ter beschikking staan van dat 
subject – de moderne mens – om te bewer-
ken, bezitten, verbruiken of  verkopen, zoals 
dat in zijn visie of  hartstocht te pas komt. 
Deze moderne wereld draait derhalve om 
permanente verandering en vernieuwing; 
de mens is voortdurend bezig ‘de wereld te 
scheppen naar zijn eigen beeld’. In zo’n 
opvatting van mens en wereld is geen plaats 
voor een eigen status van de dingen. 
 Maar ook neemt de dingpolitiek afscheid 
van andere moderne opvattingen die niet 
zo’n ‘beschikkende’ rol toekennen aan het 
subject. Zoals het structuralisme, waarin de 
mens weliswaar de wereld omvormt en 
revolutionair herschept, maar niet volgens 
zijn rationele wil; de mens is immers zélf  
weinig meer dan een ‘effect’ van onper-
soonlijke, voor hem ontoegankelijke en 
onkenbare structuren. In die visie heeft de 
mens weliswaar zijn status van soevereine 
maker van de wereld verloren, maar hebben 
de dingen daar weinig mee gewonnen. Het 
meer hedendaagse poststructuralisme heeft 
‘de mens’ van het structuralisme als het 
ware ontbonden in factoren, zijn pluraliteit 
en verdeeldheid benadrukt en daarmee een 
diverser beeld van de mens gecreëerd. Maar 
ook dit betekent voor de dingen nog geen 
eerherstel. Misschien zijn die mee-gefrag-
menteerd, maar meer status hebben zij 
daarmee niet verworven.
 Waar de dingpolitiek wel aansluiting bij 
kan vinden, is de ecologie. Ecologie staat 
inmiddels voor een breed spectrum aan 
opvattingen die niet meer beperkt zijn tot 
zoiets als ‘natuurbehoud’, maar veel breder 
de menselijke omgang met de niet-menselij-
ke wereld betreffen – van ‘cradle to cradle’ 
tot ‘deep ecology’. Al die vormen erkennen 
dat menselijk denken en handelen, de men-
selijke conditie, integraal is verbonden met 
de conditie der dingen. ‘Cradle to cradle’ ziet 
dat optimistisch – dingen zijn eindeloos 
recycleerbaar, dus eindeloos dienstbaar aan 
de mens. Maar deep ecology betoogt eerder 
dat ook dingen, al kennen ze misschien 
geen (zelf)bewustzijn, net als mensen ontre-
geld, beschadigd of  uitgeput kunnen raken. 
En ze kunnen zelfs terugslaan, al is het 
maar in de vorm van ‘de wal keert het 
schip’. Dingen en mensen zitten volgens 
deze opvatting uiteindelijk in hetzelfde 

schuitje. En in zekere zin belangrijker nog: 
als dat schuitje zou vergaan, dan zijn de 
mensen evenzeer de pineut als de dingen – 
zo niet meer.
 Nu dacht natuurlijk de onecologisch den-
kende mens, voor zover die zich van deze 
problematiek bewust was, dat deze ontrege-
ling, beschadiging en uitputting kon wor-
den gefikst met het middel dat de ecologi-
sche crisis had veroorzaakt: de techniek. Dit 
optimisme wordt niet gedeeld door de ecolo-
gie. Zij voert doorgaans aan dat techniek er 
essentieel op gericht is om de dingen steeds 
ondergeschikter te maken aan menselijke 
verlangens en doelen. Dingpolitiek in de stijl 
van Latour staat minder afwijzend ten 
opzichte van de technologie. Sterker nog, zij 
vindt mede haar oorsprong in de studie van 
technische en wetenschappelijke processen. 
Het is precies op basis daarvan dat zij haar 
conclusies heeft getrokken over de innige 
verbondenheid tussen mensen en dingen.
 Zo kwam Latour door observaties in bio-
logische laboratoria op het idee dat wat zich 
daar afspeelt het best kan worden beschre-
ven als een ragfijn spel tussen geleerden, 
assistenten, bacteriën, petrischaaltjes, 
pipetten, formulieren, congressen, en zelfs 
koffiebekers, leveringscontracten en cao’s.6 
In zijn ogen is het een misverstand om hier 
louter actieve subjecten aan het werk te zien 
die passieve objecten naar hun hand zetten. 
Juister is het om hier een complex ‘netwerk’ 
waar te nemen van menselijke en niet-men-
selijke actoren, die elkaar op moeilijk te 
doorgronden wijzen beïnvloeden en aanzet-
ten tot (re)actie. Dit impliceert een zeker 
‘constructivisme’, maar daarmee wordt 
dan niet bedoeld dat alle werkelijkheid een 
constructie van de mens zou zijn; integen-
deel eigenlijk, het gaat er juist om dat kennis 
uitdrukking geeft aan een zekere samen-
hang en samenwerking tussen mensen en 
dingen. Latour zegt bijvoorbeeld niet dat 
bacteriën zijn uitgevonden door de mens, 
maar dat bacteriën pas na hun ontdekking 
met terugwerkende kracht geacht worden 
te hebben bestaan.
 Een slimmerik zou nu kunnen vragen: 
wat nu als aliens al honderden jaren gele-
den de aarde zouden hebben bezocht of  
gepeild, en al bacteriën hadden ontdekt? 
Bestonden ze in dat geval toen al? Misschien 
is hier hetzelfde antwoord van toepassing: 
ze bestaan met terugwerkende kracht nadat 
de aliens ze hebben ontdekt. Maar beter is 
wellicht het antwoord dat aliens zelf  een 
ontdekking zijn die in het leven is geroepen 
door een netwerk van technische, psycholo-
gische, ideologische en politieke factoren en 
actoren, waaronder atoombommen, spion-
nen en ruimtevaartbudgetten. In zijn meest 
recente werk Enquête sur les modes d’existence 
(2012) betoogt Latour trouwens iets derge-
lijks.7 Bacteriën, aliens en engelen doen niet 
voor elkaar onder in de realiteit van hun 
bestaan; alleen zijn er voor het bestaan van 
die laatste twee minder betrouwbare getui-
gen te vinden dan voor de eerste.
 Precies die speculatie over aliens brengt 
ons op het spoor van wat de latouriaanse 
dingpolitiek over traditie te zeggen heeft. 
Latour kan hier zelfs in een traditie van het 
‘denken over traditie’ worden ingeschreven 
die achtereenvolgens over Hannah Arendt 
en Richard Sennett loopt. Of  beter gezegd, 
vanuit het latouriaanse denken kunnen we 
aspecten uit het werk van beiden met terug-
werkende kracht begrijpen als bijdragen 
aan het dingdenken.

Dingpolitiek en de zeggingskracht der 
dingen 

In de filosofische antropologie van Hannah 
Arendt spelen dingen een belangrijke rol, 
maar daarbij heeft zij vooral oog voor din-
gen die door mensen zijn gemaakt – arte-
facten dus. Zijn vermogen om dingen te 
vervaardigen – zijn hoedanigheid van 
homo faber – stelt de mens in staat om de 
wereld zo in te richten dat zij het noodzake-
lijke decor gaat vormen voor de uitoefening 
van wat voor Arendt de hoogste functie 
van de mens is: zich in de publieke ruimte 
manifesteren ten overstaan van anderen. 

Dit is op zichzelf  een traditionele gedachte, 
die Arendt ontleent aan Plato en 
Aristoteles. Maar van belang in deze con-
text is dat Arendts nadruk op de ‘dingen’ 
haar ertoe uitnodigt om het werk van Marx 
te bekritiseren.
 Volgens Arendt vervluchtigde Marx de 
menselijke conditie door die geheel in het 
teken te stellen van de arbeid. Arbeid ‘ver-
teert’ en verandert de wereld, maar bouwt 
deze niet op; arbeid is katabolisch, niet ana-
bolisch. Het vervaardigen van duurzame 
dingen daarentegen – in Arendts vocabu-
laire ‘werk’; misschien zouden we het ‘vak-
werk’ moeten noemen – geeft iets blijvends 
door en sticht zo een tastbaar verband tus-
sen mensen en generaties. De ‘gift der din-
gen’ is het menselijk vermogen om voor sta-
biliteit en continuïteit te zorgen en zo tot 
stabiele en duurzame relaties te komen die 
het menselijk leven doen opbloeien.8 En 
door hun ‘enscenering’ kan ook het spreken 
en de expressie van de mens als iets van blij-
vende waarde worden ervaren. In zoverre 
zij het ding als onderdeel van de menselijke 
conditie ziet, loopt Arendt vooruit op ding-
politiek; in zoverre het ding voor continuï-
teit zorgt, verschijnt het bij haar als drager 
van wat we ‘traditie’ kunnen noemen, al 
benoemt Arendt dat zelf  niet op die wijze.
 Recent zette cultuurcriticus Richard 
Sennett, die in de jaren zeventig naam 
maakte met een door Arendt geïnspireerde 
beschouwing over de publieke mens9, een 
stap verder op deze weg. Hij verbond de 
menselijke conditie met de idee van vak-
manschap: het vakkundig, of  zelfs virtuoos, 
omgaan met gereedschap, in de breedste zin 
van het woord. Zijn boek The Craftsman 
(2008) heet in Franse vertaling zelfs Ce que 
sait la main, waarmee Sennett alludeert op 
een denkvermogen dat essentieel is bemid-
deld door handvaardigheid.10 Zoals Arendt 
Marx amendeerde, zo amendeert Sennett 
hier Arendt op het punt van haar scherpe 
scheiding tussen vakkundige bewerking 
van dingen en de publieke manifestatie van 
zichzelf. Die zelfpresentatie begint niet pas 
wanneer de dingen gemaakt zijn, maar ligt 
mede besloten in het maken, of  anders uit-
gedrukt, in ‘voeling hebben’ met de dingen. 
Of  meer aansluitend bij de termen hierbo-
ven: tussen theatrale enscenering en voor-
stelling, dat wil zeggen tussen de wijze 
waarop de regisseur het toneelbeeld vorm 
geeft en de manier waarop het stuk door de 
acteurs wordt uitgevoerd. 
 Kijk bijvoorbeeld vanuit dit perspectief  
naar Marina Abramovic’ performance The 
artist is present in het MoMA in New York in 
2010.11 Aan de voorstelling nemen deel: 
twee stoelen, een tafel, Abramovic en een 
willekeurige bezoeker (er dienden zich hele 
rijen aan 12). Allen zwijgen en zijn ook in die 
zin op gelijke voet aanwezig. Het onder-
scheid tussen actief  en passief, subject en 
object is niet meer van belang. Stoelen en 
tafel zeggen evenveel, of  even weinig, als de 
mensen. Wel zijn ze uitnodigend aanwezig 
en bieden ondersteuning en verbinding.
 Anders dan veelal wordt gedacht, is het 
niet alleen Abramovic’ sterke persoonlijk-
heid die verantwoordelijk is voor de drama-
tische aard en de sterke emotionele ervaring 
van de performance – dat zou een traditio-
nele lezing zijn. Het gaat evenzeer om de 
ervaring van de afwezigheid van discursie-
ve interactie, van het achterwege laten van 
‘menselijk contact’ via taal of  gebaar; de 
kracht van de voorstelling gaat in hoge 
mate uit van de gelijkwaardigheid van mens 
en ding die evenveel, of  in dit geval even 
weinig, ‘te zeggen hebben’. Natuurlijk 
komen alle toeschouwers voor Abramovic, 
en niemand voor tafel of  stoel. Maar 
Abramovic’ bijna onmenselijke kracht 
schuilt er vooral in dat zij zich, iedere dag en 
maandenlang, de ‘passiviteit’ van een 
decorstuk aan kan meten, en daarmee 
mede de aandacht vestigt op de theatrale 
kracht van het decorstuk.
 Dingpolitiek kunnen we in deze geest 
begrijpen als de promotie van de dingen van 
loutere ‘decorelementen’, zoals ze bij Arendt 
verschijnen, tot actors, actieve deelnemers 
aan het theatrale gebeuren. Het ding wordt 
geëmancipeerd. Het is niet louter passief  
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object van de menselijke wil meer, maar is 
als gelijkwaardig aan de mens aanwezig. De 
mens ervaart hierdoor, zoals Sennett zegt, 
meer ‘voeling’ met de dingen. Daarmee 
beklemtoont Sennett bewust een verbinden-
de kracht van dingen die traditioneel is te 
noemen. Tegenover de potentieel oneindige 
‘flexibiliteit’ van moderne apparatuur zoals 
computers en van hedendaagse productie-
systemen stelt hij de weerbarstigheid van 
traditionele instrumenten zoals viool en 
cello – objecten waarmee de mens moet 
leren leven, omdat ze juist niet bereid zijn 
om toe te geven aan de menselijke drang tot 
productieve homogeniteit. Door niet toe te 
geven aan de flexibiliteitsdrang, voeren de 
dingen bij Sennett als het ware een dingpoli-
tiek ten aanzien van de mensen. Bij Arendt 
zorgen de dingen enkel in hun passiviteit of  
duurzaamheid voor continuïteit, en dus in 
de mate waarin ze terughoudender in de 
wereld staan dan de handelende mens. 
Sennett brengt de weerstand van de dingen 
in het spel. Ook bij hem verschijnen de din-
gen als drager van wat wij traditie noemen, 
maar die traditie is geen statisch decor meer; 
het decor gaat als het ware een interactieve 
relatie aan met het menselijk handelen.

Dingpolitiek als transformatie van de 
traditie

De dingpolitiek ‘pur sang’ van Latour biedt 
echter nog een radicalere mogelijkheid om 
traditie te denken. Zoals gezegd verwerpt 
Latour de scheiding tussen subject en object 
als een vergissing: ‘we zijn nooit modern 
geweest’13, stelt hij; ‘wij (vermeend) moder-
nen’ leven met een misplaatst – want hië-
rarchisch en exploitatief  – begrip van onze 
verhouding tot de dingen. We hebben ze ten 
onrechte automatisch een passieve status 
toebedeeld. We hebben ze, in Latours termi-
nologie, alleen gezien als passieve bemidde-
laars die niets afdoen of  toegeven, als neu-
trale ‘doorgevers’: ‘intermediairs’ of  
koppelaars die betekenissen en krachten 
zonder transformatie doorgeven.
 Voor Latour kunnen de dingen echter als 
actieve ‘mediator’, ofwel bemiddelaar, optre-
den: ze kunnen vertalen, veranderen en ver-
vormen, en in die zin ‘handelen’ of  ‘acteren’. 

Dat ‘handelen’ omvat een breed scala aan 
capaciteiten: zo kunnen dingen goedkeu-
ring verlenen, toelaten, mogelijk maken, 
aanmoedigen, toestaan, suggereren, beïn-
vloeden, blokkeren, mogelijk maken, verbie-
den.14 Ze kunnen demonstreren door irritan-
te geluiden te produceren, zoals piepen, 
schuren, knarsen of  knallen. Of  door te 
gloeien, buigen of  barsten. Ze kunnen 
natuurlijk ook staken, door er gewoon de 
brui aan te geven. Net als piloten of  lucht-
verkeersleiders kan metaal vermoeid raken. 
 Ieder ding is in principe in staat om op 
eigen wijze iets te modificeren in – of  te 
‘handelen’ binnen – de complexe hande-
lingsketen waarin mensen en dingen op 
elkaar zijn betrokken. Of  en hoe dat gebeurt, 
hangt af  van de momentane constellatie 
van al deze elementen, die het ene moment 
als decorstuk fungeren, maar het volgende 
moment actor kunnen blijken te zijn. Het is 
afhankelijk van de koppelingen, bemidde-
lingen en vertalingen die tussen elementen 
tot stand komen. 
 Dit impliceert ook een andere, radicalere 
blik op traditie. Iedereen weet dat objecten 
een belangrijke rol spelen in tradities, maar 
uniek aan het latouriaanse perspectief  is 
dat ze dat niet meer doen als onbemiddelde 
en passieve ‘intermediairs’; ook in tradities 
treden objecten als actieve ‘bemiddelaars’ 
op. Traditie is, net als waarheid, slechts een 
‘retroactief  effect’15; zij voegt in wezen niets 
toe aan de stabiliteit van ‘bestaanswijzen’ – 
een terminologie die Latour in zijn recente 
Enquête sur les modes d’existence gebruikt. De 
latouriaanse dingpolitiek blaast de idee van 
traditie als resistentie tegen verandering 
dus eigenlijk op.
 Dingpolitiek maakt in ieder geval duide-
lijk dat traditie een samenwerkingsproject is 
van mensen en dingen. Tradities waren 
altijd al bemiddeld door de dingen, maar nu 
moeten we leren zien dat ze door de emanci-
patie van het ding op nieuwe en radicalere 
wijze bemiddeld worden. Paradoxaal 
genoeg kunnen tradities alleen blijven 
bestaan wanneer ze zichzelf  opnieuw kun-
nen beschrijven vanuit de beginselen van 
de dingpolitiek, om te beginnen de emanci-
patie van het ding. Dit kan leiden tot een 
verdwijnen van de traditie, maar ook juist 
tot een nieuwe visie erop en omgang ermee. 

De sterke belangstelling voor erfgoed die we 
het laatste decennium in ieder geval in 
Nederland zien is een mooi voorbeeld van 
dingpolitiek, die echter in de huidige vorm 
nog te veel verwacht van het ding als drager 
van traditie. Door de politieke conjunctuur 
wordt het erfgoed thans vooral conservatief  
ingezet; het moet ons een idee (terug)geven 
van onze traditie, dan wel deze retroactief  
(terug) in het leven roepen. Maar er is ook 
een minder stabiliserende erfgoedpolitiek 
mogelijk die objecten tot verzamelaar van 
uiteenlopende opvattingen maakt, die juist 
discussie oproept en aandrijft. In zo’n poli-
tiek zijn de objecten actiever en meerduidig; 
ze transformeren betekenissen – van natio-
naliteit, cultuur, etniciteit, burgerschap – in 
plaats van ze primair te verankeren in een 
(verbeeld) verleden.
 In zo’n richting wijst ook de ophef  over de 
Zwarte-Piettraditie in Nederland. Gene raties 
lang leken de attributen van de Pieten louter 
de passieve, en daarmee onschuldige doorge-
vers van een traditie. Het voornemen lijkt nu 
te zijn tot een emancipatoire herziening te 
komen van een aantal menselijke en niet-
menselijke elementen in het theatrale gebeu-
ren, zoals het uiterlijk van de Piet, diens 
attributen en zijn verhouding tot Sinterklaas. 
Daarmee zijn die elementen tot mediator, 
ofwel bemiddelaar, getransformeerd en ver-
anderd in actieve bewerkers van de verhou-
ding van ‘de Nederlander’ tot zijn – verbeelde 
– verleden. Als die emancipatieslag inder-
daad plaatsgrijpt, dan kan de traditie op een 
nieuwe manier worden bekeken en voortge-
zet – of  daarmee in feite zijn verdwenen. 
Tradities kun je niet afschaffen, maar ze 
kunnen worden opgelost in dingpolitiek.
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
thu–fri, 14:00–17:30
sat, 13:00–18:00
(and by appointment)

Op de bonnefooi
Vaast Colson

t/m 26/09

Nel Aerts
Opening: 10/10, 18:00
10/10–31/10

Charif Benhelima
Opening: 07/11, 18:00
07/11–28/11

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

DISCOVERED AFTER 
 MISSING II
Jean-Marie Bytebier

t/m 03/10

Tim Volckaert
Opening: 15/10, 18:00–21:00
15/10–14/11

SWAB Barcelona
Hamid El Kanbouhi

01/10 –04/10

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

Zero to Infinity
Jan Henderikse

Curator: Antoon Melissen
t/m 27/09

On Eye Level
Robbert Fortgens

Curator: Bob Verhelst
07/10–21/11

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

The Gutai Works 
Shozo Shimamoto 

03/09–03/10

Dominique Stroobant
15/10–28/11

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

The Joke Is On Me
Lieven Segers

11/09–24/10

Artist talk
01/10, 19:00 MUHKA

Geoffrey de Beer, Karina Beumer 
05/11–19/12

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

Bitte nicht wecken. 9 ½ uur 
omtrent het laatste werk

Performances, optredens, theatervoor-
stellingen, screenings, lezingen en
voorstelling van de publicatie: 
‘OPUS 1. The Artist’s Beginnings’.
03/10, vanaf 14:00

Prijs Bernd Lohaus
Opening: 09/10, 19:00
10 /10–01/11

Leon Vranken
Opening: 13/11, 19:00
14 /11/15–24/01/16

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

Second Nature 
Sofia Hultén, Sara Sizer, 
Julian Fickler

t/m 18/10

Ilse D’Hollander 
vanaf 22/10

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

Katrin Kamrau  
30/08–10/10

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

Chaotic Sentences
Chen Wei

13/09–24/10

Unseen Amsterdam
Lara Gasparotto, Vincent 
Delbrouck, Chen Wei

18/09–20/09

Chad Moore
15/11–24/12

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

E.k.t.i.n
Marianna Rothen 

Curator: Andi Potamkin
t/m 03/10

Diana’s
Frieke Janssens 

08/10–14/11

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

Rinus Van de Velde
03/09–10/10

TVLG_YARD
Peter Rogiers

03/09–10/10

Drawings Group Show
Georg Baselitz, Gust. De Smet, 
James Ensor, Kati Heck, Anton 
Henning, Mike Kelley, Susan 
Te Kahurangi King, Edward 
Lipski, Jonathan Meese, Ed 
Templeton, Torey Thornton,  
Rinus Van de Velde, Tal R

15/10–28/11

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

Het Muziekbos
Patrick Van Caeckenbergh

06/09–17/10

Group show with artists  
of the gallery
Anton Corbijn, Kees Goudzwaard, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Cristof Yvoré

06/09–17/10

Yun-Fei Ji
08/11–19/12

Walgrove
Kim Jones

08/11–19/12

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

Divine Desires
Nick Andrews 

t/m 08/11

Bright Absent
Marc Kennes 

15/11/2015–10/01/2016

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

Too much feels very good
Fred Michiels

Book Launch & Performance: 25/10, 15:00
11/09–25/10

Antwerp Academie Art Book Fair
Artists of the gallery

17/10

Las huellas de la erosión  
en Koekenstad
Sabrina Montiel-Soto

Opening & Performance: 29/10, 19:00
Finissage & Performance: 22/11, 15:00
29/10–22/11

BORGER #7, 25/09, 18:00 →  Deelnemende galeries: Gallery Sofie Van De Velde, Base Alpha, 
Eva Steynen.Deviation(s), Ingrid Deuss en Zeno X
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BART VERSCHAFFEL

1.

Alle samenlevingen dienen een vorm van 
ontological security te garanderen. Ze 
beschermen daarvoor hun mens- en 
wereldbeeld, en ontwikkelen een kennisregi-
me: een stel regels dat de omgang met de 
beschikbare kennis bepaalt en controleert. 
Archaïsche of  traditionele samenlevingen 
doen dat door het weten te verdelen, de toe-
gangankelijkheid ervan te regelen, kennis 
af  te schermen. Deze kennisregimes, gericht 
op het affirmeren van de basic trust in het 
leven en de wereld, willen bewaren wat er is. 
If  something works, don’t fix it. Kenmerkend 
voor het westerse kennisregime daarente-
gen zijn twee principes, die elk hun eigen 
geschiedenis hebben, zich op een gecompli-
ceerde manier tot elkaar verhouden, en 
ingaan tegen het conservatisme en het 
autoritaire karakter dat archaïsche samen-
levingen kenmerkt. Het eerste is het Griekse 
geloof  in de redelijkheid, in de loop van de 
geschiedenis versmald tot rationaliteit en 
‘wetenschappelijkheid’. De redelijkheid is 
een manier om de waarheid te vinden: ze 
verschaft inzicht over hoe de dingen en de 
werkelijkheid zijn. En die redelijkheid is – 
zegt Aristoteles – meteen de specifieke 
essentie van het menselijke: de mens is een 
‘redelijk dier’ dat van nature naar kennis 
verlangt. ‘La volonté de découverte’ en het 
begrijpen van de werkelijkheid zijn inherent 
aan de geslaagde ontplooiing van het men-
selijke waarop elk mensenleven gericht is. 
Het blijft een basiswaarde van de Europese 
cultuur. Het tweede principe, met een even 
lange en complexe geschiedenis, is het 
geloof  in de ziel en het innerlijke leven of  – 
met een moderner woord – de waarde van 
het bewustzijn of  de subjectiviteit. Het is de 
gedachte dat een leven niet enkel, of  zelfs 
niet in de eerste plaats, zelfrealisatie in de 
wereld inhoudt, maar ook het bouwen van 
een ‘zelf ’: een spiritueel of  ‘innerlijk’ leven 
gemaakt van juiste, ware en goede gedach-
ten en van ‘menselijke’ gevoelens en verlan-
gens. Malraux noemt dit ‘la volonté de 
conscience’: het interioriseren en verper-
soonlijken van een vorm van kennis en het 
aandachtig of  bewust leven.1 De basisprinci-
pes van redelijkheid en van subjectiviteit 
creëren een zekere openheid, en ruimte 
voor twijfel en onzekerheid, voor het besef  
van voorlopigheid, voor kritiek en discussie, 
en zo voor een dynamische ontwikkeling van 
de kennis. Dat zorgt ervoor dat enerzijds de 
technologie en de materiële cultuur, ander-
zijds de taal en het geheel van betekenissen 
en tekens waarmee mensen leven, gedurig 
groeien en veranderen. De westerse kennis-
cultuur is zelfs gericht op deze verandering 
en op het nieuwe. De structurele instabiliteit 
van het wereldbeeld, het individualisme, de 
oneerbiedigheid en de negativiteit inherent 
aan het denken, zijn echter ook voor een 
‘moderne’ samenleving potentieel bedrei-
gend en maatschappelijk destabiliserend. 
Het lange proces van modernisering van de 
westerse cultuur werd en wordt daarom 
gecorrigeerd en vertraagd door grote delen 
van het maatschappelijke (zoals de symboli-
sering van macht, familierelaties en sexua-
liteit en, algemener, alles wat met het 
lichaam, voeding en intimiteit te maken 
heeft) tegen die modernisering te bescher-
men. Dat gebeurt door het cultiveren van 
tradities en gewoontes, of  door deze te fixe-
ren met nieuwe ‘invented traditions’, en 
door te zwijgen.2 Om dezelfde redenen 
wordt ook de omgang met kennis in die 
‘open’ samenlevingen geregeld en gestuurd. 
De kennisontwikkeling wordt een plaats 
toegewezen: ze wordt geïnstitutionaliseerd, 
gehiërarchiseerd, intern genormeerd. De 
kennisontwikkeling wordt door haar ver-
zelfstandiging en autonomie – principieel 
althans – beschermd tegen de bevoogding 
door allerlei vormen van macht. Maar tege-
lijk wordt het bereik van de verlichte kritiek 
erdoor ingeperkt, en de toegang, de produc-
tie en het beheer van de kennis sterk gecon-
troleerd. Geleerden en wetenschappers, 
maar evengoed de freischwebende intellectu-
elen en de kunstenaars, onderzoeken en 
maken inderdaad niet zomaar wat ze wil-
len. Van de Academie van Plato tot de aca-

demische onderwijs- en onderzoeksinstel-
lingen en de culturele instellingen van 
vandaag is een institutioneel veld ontwik-
keld dat het verlangen naar kennis, het vrije 
denken en de persoonlijkheidsvorming 
maatschappelijk inbedt en positioneert. 

2. 

Men kan kennisvormen en wetenschapsdis-
ciplines typeren volgens hun onderzoeks-
veld of  hun methode, maar ook volgens de 
manier waarop ze kennis bewaren en ter 
beschikking stellen, dat wil zeggen: op basis 
van het soort geheugen dat ze produceren.
 Het menselijk geheugen bestaat, zoals bij 
alle levende wezens, voor een deel uit gene-
tisch materiaal dat biologisch doorgegeven 
wordt. Specifiek voor het menselijk geheu-
gen is echter dat het voor een belangrijk 
deel uitwendig bestaat: als materiële inrich-
ting, en als een geheel van representaties of  
cultuur in de Taal. In Wereld en Taal wordt, 
buiten het brein en het biologische sub-
straat van het menselijk bestaan, bewaard 
en geobjectiveerd wat de mensen weten en 
begrijpen over zichzelf  en de werkelijkheid, 
en over wat ze kunnen doen.3 Er ligt heel 
veel tacit knowledge opgeslagen in de voor-
werpen die we gebruiken, in de gebouwde 
omgeving, in de inrichting van de land-
schappen, en in wat men ‘cultuur’ noemt in 
de antropologische zin: tekens en beelden, 
zeden en gewoonten die zo vertrouwd zijn 
dat ze ‘natuurlijk’ worden, en het bijna 
automatische, gedachteloze handelen en 
spreken dat de ‘normaliteit’ uitmaakt. Het 
zijn beide vormen van het collectief  geheu-
gen. De collectiviteit is steeds – zelfs ook in 
een ‘moderne’ samenleving – éérst gericht 
op het bewaren en doorgeven van de beken-
de, ‘eigen’ wereld en cultuur. Maar met de 
uitwendigheid gaat wel een afstandelijkheid 
gepaard die de speelruimte schept voor indi-
vidueel ingrijpen, persoonlijke toe-eigening, 
en dus voor verandering. Het is deze speel-
ruimte, deze veranderlijkheid, die door 
archaïsche kennisregimes wordt beperkt en 
in de westerse cultuur wordt benut. 

3.

Voor het begrijpen en inschatten van het 
heersende, laatmoderne kennisregime is 
het cruciaal om twee soorten kennisdisci-
plines te onderscheiden: de disciplines die 
technologie produceren en zij die cultuur 
bestuderen en maken. Cruciaal voor het 
onderscheid is hun respectievelijke verhou-
ding tot de aandacht – het actieve principe 
van het vullen of  maken van de ‘innerlijk-
heid’. Technologie betreft artefacten die 
menselijke handelingen of  activiteiten kun-
nen verbeteren of  perfectioneren. De vor-
men van kennis die omgezet kunnen wor-
den in technologie zijn basaal gericht op 
méér comfort en/of  gezondheid en/of  vei-
ligheid, en leiden tot de productie van zeer 
slimme apparaten of  producten. Belangrijk 
is echter dat die toestellen, die de uitkomst 
zijn van de noeste arbeid en het vernuft van 
hoogst intelligente mensen, na lectuur van 
de gebruiksaanwijzing van buitenaf  
bediend kunnen worden door een gedach-
teloze gebruiker, zonder dat die enig benul 
hoeft te hebben van de grote hoeveelheid 
gesofisticeerde kennis die in het apparaat of  
het product besloten ligt. Men kan met een 
auto rijden – en zich straks zelfs door zijn 
auto laten rondrijden – zonder enig besef  te 
hebben van mechanica, of  een computer 
gebruiken zonder te kunnen programme-
ren. Men kan een pil nemen en genezen 
zonder te weten hoe het middel werkt. 
Sterker nog: hoe slimmer het apparaat of  
het product, hoe méér kennis erin wordt 
samengebald, hoe minder de gebruiker zelf  
moet weten of  kunnen, tot op het punt dat 
de technologie volmaakt is en het besef  dat 
er technologie aan te pas komt verdwijnt. 
De essentie van technologie is inderdaad 
dat de gebruiker niet over de kennis hoeft te 
beschikken die nodig is om de technologie 
te maken, dat die technologie ‘vanzelf ’ 
werkt, zonder aandacht te vragen, en daar-
door aandacht vrijmaakt voor andere 
zaken. Sommige technologie is wel zeer 
complex en vraagt veel kunde in het 

gebruik. De gebruikersexpertise die wordt 
opgebouwd door het werken met heel geso-
fisticeerde technologie staat echter geheel 
los van wat men van de natuur weet en 
begrepen heeft om die technologie te kun-
nen bouwen. De finaliteit van de ‘technolo-
gische’ kennisdisciplines is niet het verwer-
ven en delen van inzichten in de Natuur der 
Dingen – de wetenschappelijke publicaties 
en onderlinge peer-communicatie tijdens 
het productieproces zijn slechts een middel 
– maar bestaat erin slimme instrumenten, 
apparaten, producten te maken. 
 De introductie van nieuwe technologie 
vraagt gedurige aanpassing, zeker wanneer 
niet enkel de sfeer van de arbeid en trans-
port, maar ook het dagelijkse leven (wonen, 
koken, communiceren) ervan doordrongen 
raakt. Het is niet altijd gemakkelijk oude 
gewoontes op te geven en nieuwe ervarin-
gen te integreren. De continue verandering 
en ontwikkeling op technologisch gebied is 
evenwel nooit fundamenteel bedreigend. Wat 
bedreigd wordt zijn immers de gewoontes, 
en niet de wereld- en mensvisies.
 Anthony Giddens schreef  twintig jaar 
geleden in Living in a Post-Traditional Society 
dat de Wetenschap een groot deel van haar 
autoriteit kwijt was doordat ze haar beloftes 
niet is nagekomen.4 Zie wat ze heeft aange-
richt: het gifgas, de atoomdreiging, de eco-
logische crisis… Daarbovenop hebben we 
van Karl Popper en de wetenschapsfilosofie 
vernomen dat kennis nooit zeker is en ook 
de wetenschappelijke kennis niet op rots-
grond, maar op drijfzand rust. Maar 
Giddens is feitelijk in het ongelijk gesteld. 
Popper is vergeten, de atoombom lijkt een 
oude geschiedenis, en nieuwe, groenere 
technologie wordt niet als het probleem 
beschouwd, maar als de oplossing voor alle 
problemen, inclusief  de klimaatverande-
ring. De Wetenschap staat niet meer ter dis-
cussie en is trouwens zelf  zo goed als ver-
dwenen uit de publieke berichtgeving, en 
vervangen door goed nieuws over sterkere 
camera’s en batterijen in de nieuwe genera-
tie laptops. Technologische veranderingen 
houden altijd verbeteringen in: ofwel gaat de 
gezondheid, ofwel het comfort, ofwel de vei-
ligheid erop vooruit, en dat is basically wat 
iedereen wil. De Wetenschap is de Garantie 
achter deze Technologie. Er is wel een groei-
end risicobesef: innovatieve technieken 
kunnen immers altijd gebruikt worden voor 
verkeerde doeleinden, en er kunnen altijd 
ongelukken gebeuren.5 Maar de technolo-
gie wordt geacht de risico’s en ongewenste 
neveneffecten die gepaard gaan met het 
nog-niet-alles-weten en nog-niet-alles-kun-
nen-voorzien in te schatten en te controle-
ren. Het is daarom ook perfect mogelijk om 
de technologische moderniteit te consume-
ren zonder te proeven van de verontrusten-
de mix van scepticisme en universalisme 
inherent aan het wetenschappelijke ethos. 
 De introductie van moderne technologie 
valt perfect te verzoenen met een streng reli-
gieus of  archaïsch-autoritair wereldbeeld. 
Dat blijkt reeds uit de regressieve utopieën 
en toekomstbeelden van de sciencefiction 
en de phantasy-industry, waar steeds 
opnieuw het (wens)beeld opdoemt van een 
perfecte, volmaakt geordende en perfor-
mante samenleving. Dankzij vrijwel vol-
maakte, dus vrijwel natuurlijke technologie 
heeft deze maatschappij een stadium bereikt 
van algeheel comfort, gezondheid, veilig-
heid, controle en voorspelbaarheid. De tota-
le afwezigheid van culturele onrust en twij-
fel is er te danken aan het feit dat de mensen 
robotten/insecten zijn geworden en/of  aan 
de combinatie van hightechleven-en-werken 
met een streng hiërarchisch-militaire en 
geritualiseerde maatschappelijke organisa-
tie, archaïsch-religieuze symboliek, en de 
afwezigheid van kunst en individualisme. 
Niet enkel de bedenkers van deze horrorwe-
relden, maar – in de echte wereld, en op een 
andere schaal – ook het nazisme, autoritai-
re communistische regimes en organisaties 
zoals ISIS hebben afdoende bewezen dat 
grote en creatieve technologische gebrui-
kersexpertise volmaakt compatibel is met 
het buitensluiten van de culturele moderni-
teit en het koesteren van barbaarse mens- 
en maatschappijopvattingen. Wat geldt 
voor de gebruikers van technologie blijkt 
zelfs geldig voor de wetenschappers die de 
geavanceerde technologie mee ontwikke-

len. Uitzonderlijk zullen wetenschappers die 
werken in het hart van een technisch-
wetenschappelijke discipline misschien de 
implicaties zien van nieuwe ontwikkelingen 
voor de manier waarop we de natuur en de 
werkelijkheid begrijpen. Maar het alledaag-
se wetenschappelijke bedrijf  houdt zich, 
zonder veel nadenken, bezig met veelbelo-
vende of  lucratieve ‘puzzels’ met ‘toepas-
singswaarde’, en stelt zich weinig vragen.6 
Men kan gemakkelijk academisch en 
wetenschappelijk hoogstaand onderzoek 
verrichten, en hoogst gesofisticeerde en 
geavanceerde technologie ontwerpen, maar 
terzelfdertijd geheel buiten de traditie van 
het kritische, vrije denken blijven.

4.

Tegenover de technologische kennisdisci-
plines staan de disciplines waarvan het 
eindproduct ‘cultuur’ of  ‘tekst’ is: kennis-
disciplines die wezenlijk discursief  zijn, en 
alles welbeschouwd alleen maar gedachten 
opleveren: ideeën, voorstellingen, inzich-
ten, overtuigingen, geformuleerd in tekst 
en/of  beeld. De kennis en inzichten die op 
deze manier worden verworven, kunnen 
niet toegepast worden. Men kan ze niet 
omzetten in apparaten of  producten die 
automatisch werken en gedachteloos van 
buitenaf  bediend of  gebruikt kunnen wor-
den. Deze vorm van kennis – en dit is cruci-
aal – vraagt aandacht. Men kan luisteren 
naar wat er gezegd wordt, lezen wat er 
geschreven wordt, en het vervolgens verge-
ten of  onthouden – dat wil zeggen: het 
opnemen in het eigen denkleven, verder 
doorgeven, of  inzetten wanneer men zelf  
schrijft of  spreekt. Deze vorm van kennis 
‘houdt iemand bezig’, blijft in de hoofden 
hangen, vult het ‘geestesleven’ van een 
persoon: datgene wat de middeleeuwers de 
‘memoria’ noemden.
 Technologie ontwikkelen staat niet tot 
technologie gebruiken zoals schrijven tot 
lezen. Teksten schrijven is weliswaar ook, 
zoals technologie ontwikkelen, het de 
anderen makkelijk maken: een artikel 
waarop een auteur zes maanden gezwoegd 
heeft, kan je lezen op een halfuur. Maar het 
lezen van dat artikel vraag nog altijd wel 
dat halfuur volle aandacht en levenstijd, en 
het schrijven – het verdichten, formuleren 
en doorgeven van ervaring en inzicht – is 
iets anders dan het ter beschikking stellen 
van een apparaat. De producent van tech-
nologie staat daardoor in een geheel andere 
verhouding tot de gebruiker dan de schrij-
ver van een tekst tot de lezer. De schrijver 
wordt zeker geacht méér, soms zelfs véél 
meer te weten dan de lezer. Het schrijver-
schap vooronderstelt inderdaad auteur-
schap en maakt aanspraak op een vorm 
van ‘autoriteit’. Maar het gaat daarbij prin-
cipieel niet om een totaal ander soort weten. 
Anders gezegd: een geleerde is geen orakel 
en geen geïnspireerde dichter. Vermits 
lezen de inspanning vraagt om te begrijpen 
wat iemand anders geschreven heeft, moet 
het ‘lezen’ even ‘slim’ zijn als het schrijven. 
De geleerde is tevens geen specialist. 
Eruditie opbouwen is iets anders dan zich 
specialiseren. Kennisdisciplines die op die 
manier ‘tekst’ opleveren, kunnen zich dus 
niet, zoals technologische kennis, terug-
trekken in een vakgebied om enkel te com-
municeren onder peers. 
 Wie schrijft en publiceert neemt het woord, 
en vraagt of  verwacht dat de anderen lezen 
of  luisteren, dat zij aandacht schenken. Het is 
niet niets om het woord te nemen, en een 
stuk van het leven van anderen te claimen. 
Aandacht is immers een zeldzaam en kost-
baar goed. Een mens beschikt maar over een 
beperkte hoeveelheid aandacht per dag, en 
men kan slechts één tekst tegelijk lezen. 
Voor de technologische wetenschappers ligt 
dit anders: die gebruiken voor hun onder-
zoek enkel hun eigen tijd, en leggen geen 
beslag op de levenstijd van anderen. Het 
belang van hun werk ligt in het nut en de 
bruikbaarheid van wat ze maken. De waar-
de van het werk van de ‘discursieve weten-
schappen’, die niets bruikbaars vervaardi-
gen, ligt enkel in wat ze te zeggen hebben. De 
discursieve kennisontwikkeling begint altijd 
weer met de vraag naar de urgentie of  de 
relevantie: de vraag wat de moeite waard is om 
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over te spreken, en of  wat iemand daarover te 
zeggen heeft interessant of  relevant is, of  het 
‘bijdraagt’ tot het Gesprek. De neokantiaan-
se wetenschapsfilosofen hebben deze 
gedachte epistemologisch als volgt geformu-
leerd: het voorwerp van de discursieve 
wetenschappen is niet ‘natuur’, niet al wat 
bestaat of  gebeurt, maar Kultur, dat wil zeg-
gen: datgene wat voor mensen (de cultuur-
wetenschappers inbegrepen) bijzonder is, 
datgene waaraan alle mensen samen, in het 
beetje levenstijd dat hen is toegemeten, feite-
lijk belang blijken te hechten. Het object van 
de Cultuurwetenschappen is wertbezogen.7

5.

Ook binnen westerse, zogeheten posttraditi-
onele samenlevingen wordt het grootste 
deel van de betekenissen waarmee men leeft 
– de cultuur – dag na dag als vanzelfspre-
kend en zonder aarzeling doorgegeven. De 
moderniteitscrisis speelt zich af  aan de 
oppervlakte: ze vult de beleving, maar daar-
onder gaan trage maatschappelijke en cul-
turele processen schuil met een grote conti-
nuïteit. Tegelijk is de omgang met betekenis 
binnen de westerse kenniscultuur – althans 
in principe – publiek en vrij. De werkelijk-
heidsvoorstellingen en mensbeelden zijn het 
voorwerp van publiek debat, artistiek expe-
riment en academisch onderzoek, en indivi-
duele toe-eigening. De discursieve ruimte, de 
plaats van het publieke en kritische gesprek 
over de Cultuur, is de virtuele globale 
gespreksruimte die openstaat voor ieder 
redelijk wezen en waar gesproken wordt 
over alles wat de mens aangaat: de 
‘République des Lettres’, de ‘Conversation of  
Mankind’ (Michael Oakeshott), de 
‘Cosmopolitan Conversation of  Mankind’ 
(Richard Rorty), de ruimte van de ideale 
‘herrschaftsfreie Kommunikation’ (Jürgen 
Habermas). Alles wat een mens ergens 
gezegd of  gemaakt, bedacht of  ervaren heeft 
– alles waar iemand waarde aan gehecht 
heeft – is in principe de moeite waard om 
daar besproken en bewaard te worden. 
Malraux schrijft in L’Homme et la Culture 
artistique: ‘Nous avons l’inquiétant privilège 
de nous vouloir héritiers de tout le passé.’8 
Men kan dit herformuleren als volgt: het is 
evident dat de mens, die van nature geïnte-
resseerd is in kennis en bedachtzaam wil 
leven, belangstelling heeft voor alles wat de 
anderen interessant en belangrijk vinden – 
binnen om het even welke cultuur. En dus 
zou men à la limite alle cultuurproducten in 
alle talen moeten vertalen of  voor iedereen 
beschikbaar moeten stellen.
 Het spreekt vanzelf  dat het de facto – door 
wat een gesprek is en gezien de menselijke 
eindigheid – onmogelijk is om alles tegelijk 
te bespreken en te onthouden. Men kan 
maar één muziekstuk tegelijk beluisteren, 
en men kan niet over alles tegelijk naden-
ken. Mensen hebben maar één leven en alle 
keuzes worden met levenstijd betaald. Er 
staat dus iets op het spel, en men moet kie-
zen. Een dag waarop men een uur Ovidius 
of  Dostojevski heeft gelezen is immers niet 
hetzelfde als een dag waarop men een uur 
Humo heeft gelezen. De cultuurweten-
schappen kunnen de facto niet alle Cultuur 
bestuderen: het samenspel van de hetero-
gene plaatsen waar de Conversation of  
Mankind9 gevoerd kan worden (kranten, 
publicaties, radio- en televisie-uitzendin-
gen, lezingen, colleges, politieke debatten, 
tentoonstellingen, opvoeringen…) en de 
ontwikkeling en verschuivingen van de 
topics (de veelheid van onderwerpen die 
daar ‘aan de orde’ komen of  in het gesprek 
geïntroduceerd worden), leveren een selec-
tie op. Deze selectie is de cultuur in de meer 
beperkte, moderne, en niet in de brede 
antropologische zin: cultuur als het geheel 
van ‘gedachten’ – teksten en beelden die de 
eigen en de collectieve ervaring tegelijk 
expliciteren en condenseren, formuleren 
en verdichten – die men wil bijhouden, 
waarmee men de memoria wil vullen.
 De opdracht van de discursieve disciplines 
bestaat in de eerste plaats in het continue-
ren van het redelijke gesprek en het doorge-
ven van het ethos dat eraan ten grondslag 
ligt, en dus het beschermen van de instituti-
onele basis waarbinnen The Conversation of  
Mankind gevoerd kan worden: de culturele 
en academische instellingen. In de tweede 
plaats bestaat ze uit collectieve geheugenar-
beid. Kunstenaars en intellectuelen moeten 
het niet over de toekomst hebben, maar 
omkijken naar het verleden. Wat mogelijk 

de moeite waard is om over te spreken valt 
immers niet samen met wat wij vandaag of  
gisteren gemaakt hebben. De intellectuele 
en artistieke geheugenarbeid werkt met wat 
al gezegd en gemaakt is, met de cultuurge-
schiedenis en met de geschiedenis van die 
cultuurgeschiedenis. Ze exploreert wat 
reeds gezegd is, en plaatst het tegenover wat 
er vandaag allemaal gezegd wordt, opdat 
men vervolgens voor zichzelf  kan beslissen 
wat nu aandacht verdient. De geschiedenis 
is immers geen zaak van eenvoudige accu-
mulatie, de geheugenarbeid levert geen sta-
biele canon op. Er is geen traditie die ‘voort-
gezet kan worden’. Wat belangrijk en 
urgent is, ligt niet vast: het is iets waarover 
per bepaling een meningsverschil heerst dat 
ieder enkel voor zichzelf, door zich ervoor te 
engageren of  erover te schrijven/spreken, 
kan beslechten. Het ‘product’ van de discur-
sieve disciplines is voortdurende dissensus. 
Wie aan het Gesprek deelneemt moet steeds 
luisteren, om dan te beslissen wat hijzelf  de 
moeite waard acht te overdenken, te berde 
te brengen, opnieuw onder de aandacht te 
brengen enzovoort. Het artistieke en intel-
lectuele werk is intrinsiek ‘transmissie’. Wat 
men doorgeeft is echter niet iets wat men 
heeft gevonden, maar iets wat men heeft 
gemaakt, of  beter, voortdurend aan het maken 
is door te werken en te kiezen. En er wordt 
gewerkt met de onoverzichtelijke massieve 
hoop ‘cultuur’ die de traditie is – de puin-
hoop die Walter Benjamins Engel van de 
Geschiedenis ziet wanneer hij ruggelings 
naar de toekomst wordt geblazen. Het ‘col-
lectieve geheugen’ wordt gemaakt door 
individuele toe-eigening, door studie – door 
te lezen, te spreken en te schrijven.

6.

Tot de Idee van de Universiteit, zoals gefor-
muleerd door een reeks Duitse en Engelse 
denkers – van Kant, Schelling, Herder, 
Hegel, tot Von Humboldt in Duitsland, en 
Carlyle of  Newman in Engeland – behoort 
niet enkel het principe van het publieke 
karakter van kennis, de onafhankelijkheid 
of  autonomie van de kennis, en de ‘eenheid’ 
van het weten, maar ook dat van overdracht 
of  transmissie. De universiteit is de publieke 
instelling die niet enkel – in naam van de 
samenleving – kennis ontwikkelt en bij-
houdt, maar ze vooral ook ter beschikking 
stelt en doorgeeft. De universiteit is vanaf  
zijn vroege geschiedenis, maar zeker sedert 
zijn herstichting en verspreiding in de 19e 
eeuw, een der belangrijkste plaatsen waar de 
Conversation of  Mankind gevoerd wordt. Om 
deze reden is het hart van de oude universi-
teit de bibliotheek, en gaat het de universiteit 
essentieel om onderwijs en vorming. Het 
waren voornamelijk, maar niet uitsluitend, 
de oude kennisdisciplines – Wijsbegeerte, 
Letteren, Rechtsgeleerdheid – die het 
gesprek hebben gevoerd over wat de moeite 
waard is om redelijk en verstandig te bespre-
ken en te onthouden, die inzichten en ken-
nis en tegelijk de ‘cultuur van de redelijk-
heid’ (intellectuele nieuwsgierigheid, de 
onderzoekende attitude…) hebben doorge-
geven. Door nieuwe ontwikkelingen in de 
kennisproductie en het huidige heersende 
kennisregime wordt het Gesprek over cul-
tuur echter gediscrediteerd en buiten de 
universiteit geduwd. De steeds onbeslisbare, 
open vraag wat – in het licht van de eindig-
heid – belangrijk is, en wat daar aan ver-
standigs over te zeggen valt, wordt niet 
meer ‘wetenschappelijk’ geacht.

7.

Een eerste factor is dat het paradigma van 
wetenschappelijkheid en wetenschappelijke 
productiviteit van de medische wetenschap 
en de exacte wetenschappen opgedrongen 
wordt aan de ‘discursieve disciplines’. Dit 
leidt tot een transformatie van de oude dis-
ciplines. Die moeten er ten minste weten-
schappelijk uitzien. (De disciplines binnen de 
humane wetenschappen die ‘exacter’ lijken 
omdat ze eerder feiten dan betekenissen lij-
ken te bestuderen, zijn hier duidelijk in het 
voordeel.) Voor een groot deel komt dit neer 
op een vorm van restyling of  een cosmeti-
sche operatie, en op het leren van newspeak: 
zeg bijvoorbeeld nooit meer ‘studie’, maar 
‘onderzoek’; zeg nooit ‘geleerde’, maar ‘spe-
cialist’; zeg niet ‘De auteur meent op basis 
van de volgende argumenten…’ maar ‘Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat…’; 

zeg niet ‘mijn boek’, maar ‘mijn project’. 
Ingrijpender is echter dat de discursiviteit – 
gesprek en argumentatie, het ontwikkelen, 
formuleren en onderbouwen van gedach-
ten – als rationaliteitsmodel in diskrediet 
wordt gebracht. Het maakt plaats voor een 
model van wetenschappelijkheid waarin 
alles draait om de zogenaamde ‘methode’ of  
‘procedure’, en het correct toepassen van 
‘theorie’ op ‘gegevens’. De neutrale en cor-
recte toepassing van procedures, die gecon-
troleerd en eenduidig geëvalueerd kunnen 
worden en de ‘vergelijkbaarheid’ van onder-
zoek moeten garanderen, beoogt ‘objectivi-
teit’ – of  de facto: een consensus zonder dis-
cussie. Geen verpersoonlijkte kennis, geen 
stem meer. Geen ‘auteurschap’, maar 
‘expertise’. De dissensus, inherent aan de 
structuur van het Gesprek over wat aan-
dacht verdient, impliceert immers dat de 
kennis niet kan geaccumuleerd worden, 
niet tot geldige conclusies leidt en niet 
‘bruikbaar’ is. Het effect van het ‘methodi-
sche’ rationaliteitsmodel is dat de relatie tot 
het ‘object’ van de studie geneutraliseerd 
wordt. Wanneer de wetenschappelijkheid 
een zaak is van het correct toepassen van 
procedures of  van een ‘theorie’, doet het er 
immers niet meer toe wat men onderzoekt, 
of  wat men erover te zeggen heeft. De waar-
de van wat men doet ligt dan enkel nog in 
het al dan niet innovatieve gebruik van de 
methodes of  de ‘theorie’, en in de hoeveelheid 
kennis die men produceert.
 Een tweede factor is de opkomst binnen 
de ‘humane wetenschappen’ van nieuwe 
disciplines die met het sociale veld doen wat 
de technologische disciplines doen met de 
ambachtelijkheid: ze vervangen traditio-
nele, op geheugen en ervaring gebaseerde 
vaardigheid door ‘expertise’ die bestaat uit 
het toepassen van abstracte kennis. Deze 
wetenschapsdisciplines ontwikkelen geen 
gedachten om het menselijke of  het maat-
schappelijke te begrijpen, maar diagnoses 
en voorschriften die aangeven hoe organi-
saties, ondernemingen, scholen, politici en 
beslissers ‘op basis van onderzoek’ weten-
schappelijk kunnen handelen, en hoe ze 
bijvoorbeeld wetenschappelijk verant-
woord kinderen kunnen opvoeden of  voor-
lichten, hangjongeren kunnen beletten te 
radicaliseren, personeel kunnen aanwer-
ven, kunnen lesgeven, publiek naar de 
musea kunnen brengen enzovoort. Het 
gaat hier om een vorm van weten dat geen 
producten en apparaten oplevert en op zijn 
manier ook welzijn, gemak en veiligheid 
beoogt – maar alles welbeschouwd toch 
ook alleen maar ‘tekst’ produceert. Deze 
kennisdisciplines verwachten dat de ande-
ren lezen en luisteren, waarbij luisteren 
echter inhoudt: doen wat gezegd wordt. De 
uitkomst van dit nieuw soort van weten 
zijn prescriptieve teksten: adviezen, regels, 
richtlijnen, procedures, voorschriften, trai-
ningen… Grote domeinen van het maat-
schappelijke leven die tot zeer recent, in alle 
samenlevingen, voornamelijk tot het 
domein van de praktische kennis of  erva-
ringskennis – de fronèsis van Aristoteles – 
behoorden, en/of  geregeld werden door de 
gedachtewisseling onder gelijken, komen 
daarmee in toenemende mate onder de 
voogdij van specialisten en experten te 
staan. Het gezag van deze dikwijls zeer 
autoritaire vormen van kennis, waarin 
zonder enige twijfel veel pseudowetenschap 
meeloopt, berust voor een groot deel op het 
feit dat ze zich binnen de universiteit en ten 
aanzien van de samenleving epistemolo-
gisch legitimeren door hun quasispecialis-
tisch karakter, en maatschappelijk door 
hun technologisch uitzicht – doordat ze 
‘bruikbaar en nuttig’ lijken. De ‘bruikbaar-
heid’ van de sociale technologie of  de 
managementwetenschappen wordt steeds 
meer als model genomen voor de ‘relevan-
tie’ van de cultuurstudie. Het belang van de 
cultuurstudie wordt daarbij niet afgemeten 
aan het belang van geheugenarbeid of  de 
zinvolheid van de spreiding van eruditie of  
belezenheid in een samenleving, maar 
‘naar wat men ermee kan doen’. Wanneer 
dan ook nog blijkt dat op de arbeidsmarkt 
weinig vraag is naar cultuuronderzoekers, 
ontstaat er druk om het ‘onderzoeksge-
richt’ profiel binnen de universitaire cul-
tuuropleidingen te completeren met een 
‘praktische component’, dat wil zeggen: om 
studenten niet te introduceren in het 
Gesprek over ‘cultuur’, maar in de werking 
van de cultuursector. Dit versterkt, bovenop 
de verplichte ‘verwetenschappelijking’, de 
desinteresse voor het object.

8.

De voortschrijdende ‘methodische’ discipli-
nering van de discursieve disciplines en de 
modellering naar het voorbeeld van de 
‘sociale technologie’ is enkel mogelijk door-
dat – niet enkel in het officiële wetenschaps-
beleid, maar ook binnen de universiteit – 
een dirigistische en technologische 
opvatting over kennis domineert. Zowel de 
fundamenteel-wetenschappelijke interesse 
als de zin voor reflexiviteit worden gemargi-
naliseerd, en de geheugenarbeid, die zich 
binnen het huidige kennisregime niet meer 
kan legitimeren, moet zich verstoppen of  
verhuizen om te overleven. De universiteit 
produceert steeds meer ‘wetenschap’, maar 
steeds minder cultuur. Men kan menen dat 
de Conversation of  Mankind en de noodzake-
lijke geheugenarbeid nu plaatsvindt op het 
internet. In de digitale communicatieruimte 
wordt immers enerzijds moeiteloos alles – tot 
de persoonlijke zoekgeschiedenis toe – extern 
gestockeerd en beschikbaar gehouden, 
zodat men zelf  helemaal niet meer hoeft te 
kiezen wat men wil onthouden. Maar men 
kan er alleen maar zoeken wat men er kan 
vinden, en dat zijn trefwoorden en informa-
tie, geen gedachten. Bovendien is het 
‘publieke’ spreken of  publiceren er zeer 
gemakkelijk. Iedereen heeft altijd het 
woord. Het bekijken van ‘materiaal’ en het 
processen van data of  informatie is echter 
niet hetzelfde als het formuleren en ont-
houden van gedachten. De toegankelijk-
heid van het web garandeert wel dat onge-
veer iedereen tegelijk kan spreken, maar 
helemaal niet dat men iets kan zeggen – dat 
er iemand luistert. Men kan er reageren en 
reacties tellen, maar niet van gedachten 
wisselen. Het gesprek over wat aandacht 
waard is, overleeft wel nog binnen de kunst. 
Daar blijft vooralsnog een vorm van geën-
gageerd spreken en maken mogelijk, dat 
het academische bedrijf  nauwelijks of  niet 
meer verdraagt. Maar of  dat voor de kunst 
én de samenleving een goede zaak is, kan 
worden betwijfeld. 

Noten

 1 André Malraux, L’Homme et la Culture 
artistique, in: Ecrits sur l’art, Paris, Gallimard 
(Pleiade), 2004, p. 1215.

 2 De term ‘invented tradition’ is succesvol 
geïntroduceerd door Eric Hobsbawm & Terence 
Ranger in de inleiding van de bundel The 
Invention of  Tradition, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1983.

 3 Zie de klassieke formulering van de gedachte 
door André Leroi-Gourhan in het deel over 
‘Technique et langage’ uit zijn Le geste et la 
parole, Paris, Albin Michel, 1964.

 4 Anthony Giddens, Living in a Post-Traditional 
Society, in: Ulrich Beck, Anthony Giddens & 
Scott Lash, Reflexive Modernization. 
Politics,Tradition and Aesthetics in the Modern 
Social Order, Stanford, Stanford University 
Press, 1994, pp. 87-88.

 5 Het basisargument van de kritische filosofie 
van de techniek is dat de nieuwe technologie 
zich ‘wild’ en ongebreideld ontwikkelt, niet 
volgens menselijke doelmatigheid, en zonder  
de ecologische en maatschappelijke effecten in 
rekening te brengen (Martin Heidegger, 
Jacques Ellul, Langdon Winner…). De kritiek 
die zich concentreert op het aankaarten van  
de risico’s van de nieuwe ontwikkelingen is 
hiervan een variant. Hun reserve ten opzichte 
van de wetenschap en technologie blijkt echter 
maatschappelijk marginaal. 

 6 Thomas Kuhn, The Structure of  Scientific 
Revolutions, Chicago, Chicago University Press, 
2010 (1972).

 7 Heinrich Rickert, Kulturwissenschaft und 
Naturwissenschaft (1899); Max Weber, 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 
Hrsg. von Johannes Winckelmann (1922).

 8 Malraux, op. cit. (noot 1), p. 1213.
 9 De uitdrukking is van Michael Oakeshott,  

in The Voice of  Poetry in the Conversation of  
Mankind. An Essay, London, Bowes & Bowes, 
1959.
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Kunst en traditie 
Gesprek met Joëlle Tuerlinckx

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. Definities

Koen Brams/Dirk Pültau: Zou je traditie kun-
nen definiëren als ‘de gewoonten die van genera-
tie op generatie worden doorgegeven’?
Joëlle Tuerlinckx: Ja, en als je vernieuwing 
als het antoniem van traditie beschouwt, 
dan is het de kunst waarin beide tegelijk 
onderscheiden en verenigd worden: in de 
kunst is er altijd een beweging die de ver-
binding met de traditie maakt, terwijl 
kunst en traditie terzelfdertijd toch onder-
ling tegenstrijdig zijn. Je kan je immers 
moeilijk voorstellen dat iemand aan de tra-
ditie vasthoudt en ze tegelijkertijd ver-
nieuwt. Alleen in het scheppend bezig zijn 
kan die strijd tussen twee onverzoenbare 
principes worden gevoerd. Enkel daar kan 
je de traditie ernstig nemen én ze tegelijk 
proberen te herdenken. Wellicht hebben 
we die gedachte te danken aan het moder-
nisme, waar we blijkbaar nog steeds niet 
klaar mee zijn…
K.B./D.P.: Traditie is iets passiefs wanneer het 
om rituelen gaat, om zeer gecodeerde betekenis-
sen die over generaties heen echt ongewijzigd 
kunnen blijven. Kunst is echter, net zoals taal, 
een historisch gegeven dat steeds in ontwikke-
ling is: als je met kunst bezig bent, zit je meteen 
in de geschiedenis. In de kunst heeft de traditie 
dus een andere betekenis dan in de religie, waar 
rituelen alsmaar worden herhaald. Ben je het 
daarmee eens? 
J.T.: Ja, traditie is iets passiefs als je niet tege-

lijkertijd probeert om aan die overgeërfde 
kennis en vaardigheden te sleutelen. Wat 
mij betreft: van zodra ik me ben gaan bezig-
houden met tradities, was ik ze ook aan het 
veranderen. In de beeldende kunst, en 
waarschijnlijk net zozeer in de muziek, is 
het onmogelijk om codes en conventies 
ongemoeid te laten. 
K.B./D.P.: Wanneer kwam je voor ‘t eerst tot 
het besef  dat je deel uitmaakte van een groter 
geheel, dat je je inschreef  in de traditie? 
J.T.: Dat besef  gaat al terug tot mijn kinder-
tijd, toen ik over de Grote Markt van 
Mechelen wandelde en mijn grootmoeder 
me op het standbeeld van Margaretha van 
Oostenrijk wees. Op een van de zijden van 
de sokkel staat de naam van de beeldhou-
wer: Joseph Tuerlinckx. Ik vind het geen 
mooi beeld, het is wat aan de grove kant. Ik 
ben er helemaal niet trots op… maar het 
ging wel om mijn overgrootoom. Ik voelde 
me persoonlijk aangesproken door dat 
beeld. Anderzijds herinner ik me dat ik toen 
meteen dacht dat ik ook graag standbeelden 
wilde maken, maar dan op een andere 
manier. Op een dag heb ik geprobeerd een 
standbeeld te maken met aarde en water, 
maar het bleef  niet staan, en toen heb ik de 
gevel van ons huis met modderballen beko-
geld. Die transgressie betekende iets voor 
mij, de moddersporen bevielen me wel… 
maar om terug te keren naar ons onder-
werp: ik kreeg het vermoeden dat beeld-
houwkunst andere vormen kon aannemen.
K.B./D.P.: Je wilde standbeelden maken, maar 
op een ‘andere’ manier. Wat stoorde jou het 
meest in de standbeelden van je overgrootoom?

J.T.: Ik wantrouwde het figuratieve, en tege-
lijk voelde ik me toen al aangetrokken tot 
een abstractere vormentaal. Iets in me ver-
moedde dat monumentaliteit andere vor-
men kon aannemen. Later, toen ik een jaar 
of  vijftien was, maakte ik alleen nog teke-
ningen in zwart-wit; van kleur bleef  ik af  – 
ik ontwikkelde me dus door weglating. Al de 
tekeningen uit mijn tijd van vóór de kunst-
school waren abstract. 
K.B./D.P.: Kan je aangeven waar dat wantrou-
wen jegens figuratie vandaan kwam? 
J.T.: Nee. Het was geen onvermogen, geen 
misnoegdheid over mislukte pogingen om 
figuratief  te werken. Ik was perfect in staat 
om realistische tekeningen te maken. Dat 
weet ik zeker, want toen ik solliciteerde voor 
het docentschap aan de erg [école de recher-
che graphique, Brussel], moest ik een dos-
sier met tekeningen voorleggen. Ik heb toen 
mijn ‘klassieke’ tekeningen laten zien. Ik 
had ze nog nooit getoond. Pierre Sterckx, de 
toenmalige directeur, was er zo van onder 
de indruk dat hij me een baan aanbood als 
tekenlerares! Tekenen leek me toen een pri-
véaangelegenheid; ik beschouwde die 
maaksels als studies, zonder enig belang 
voor de buitenwereld. 
K.B./D.P.: Kan je iets over die bladen vertellen? 
J.T.: Ik tekende van alles: appelen, peren, 
water, bladeren. Een portret van Mondriaan. 
Zelfportretten ook, gemaakt met behulp 
van carbonpapier. Het figuratieve diende er 
haast als voorwendsel. Ik werkte met een 
droge naald, maar onder het blad zat een vel 
carbonpapier dat de lijnvoering registreer-
de. Die tekeningen hadden iets cinemato-

grafisch; ik zag niet wat ik deed en tekende 
het ene portret over het andere. Al die teke-
ningen sterkten mij alleen maar in mijn 
overtuiging dat ik naar iets anders op zoek 
was. Ik heb die bladen bewaard en hecht er 
nog steeds enorm veel waarde aan. Meer 
dan al mijn andere werken bewijzen ze voor 
mij dat ik het figuratieve – de héle bagage 
van de westerse figuratieve kunst – in zeke-
re zin moest vernietigen om ermee in het 
reine te komen. 
K.B./D.P.: Zou de traditie kunnen worden 
omschreven als de bagage die je onbewust met je 
meedraagt, en die pas aan het licht komt wanneer 
je met andere culturen wordt geconfronteerd?
J.T.: Die definitie bevalt me wel: de bagage 
waarvan je je pas bewust wordt op het 
moment dat je op vreemd terrein komt en 
de controle over jezelf  moet opgeven.
K.B./D.P.: Is die ervaring een stimulans om te 
reizen? 
J.T.: Dat zou ik niet zeggen… Ik heb niet de 
indruk dat ik veel heb gereisd. Ik beantwoord 
althans niet aan het beeld dat ik me van een 
echte reiziger voorstel: iemand die op onder-
zoek uittrekt, in het landschap verdwaalt… 
K.B./D.P.: Waarom reis jij dan wel?
J.T.: Ik ga mijn werk achterna. Meer is het 
niet. Ik zoek de plekken op waar mijn werk 
me heen brengt. Dat klinkt een beetje gek, 
maar zo is het. De landen waar ik naartoe 
ben gereisd, zou ik zelf  nooit hebben geko-
zen. Het zou nooit bij me zijn opgekomen om 
naar Sint-Petersburg te gaan. Maar precies 
dan begint het voor mij interessant te wor-
den. Niet kiezen… Die ‘functionele reizen’ 
bieden me niet alleen stof  voor de opbouw 
van een tentoonstelling, ze maken er soms 
het hoofdthema van uit. Dat was bijvoor-
beeld het geval met Chicago studies: Les étants 
donnés in The Renaissance Society (Chicago, 
2003): alle architecturale of  museografi-
sche elementen die mij aanspraken tijdens 
mijn reis naar de V.S., heb ik toen gefilmd, en 
die beelden heb ik in mijn tentoonstelling 
verwerkt. In die zin contextualiseren de rei-
zen mijn oeuvre; maar nog belangrijker is 
dat ze het vocabularium verstoren waarvan 
ik doorgaans gebruik maak. Ze zijn een anti-
dotum voor het obsessionele.
K.B./D.P.: De verstorende elementen verbind je 
met het museografische. Tijdens jouw reizen 
toef  je vooral in musea?
J.T.: Ja. Maar mijn museografische ‘aanteke-
ningen’ zijn niet de enige vorm van inspira-
tie. Soms baseer ik me op conventionele 
museografische praktijken, waarvan de 
bronnen – volledig of  ten dele – aan het 
publiek worden meegedeeld, onder meer 
met behulp van verklarende platen. Ik denk 
in dat verband ook aan het schietlood dat ik 
al heb getoond, en dat in een handboek over 
modelleer- en beeldhouwkunst uit de vorige 
eeuw wordt omschreven als ‘een ware leer-
meester voor de kunstenaar, die hij steeds 

Joëlle Tuerlinckx

 ‘Chicago Studies: Les Étants Donnés’, The Renaissance Society at The University of  Chicago, Chicago, 2003
© Karen Reimer (The Renaissance Society)

Joëlle Tuerlinckx

‘Autoportraits’ in het Drawing Center, New York, 2007
© JT

Joëlle Tuerlinckx

Autoportrait rouge #2, 1982 
© JT
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bij zich moet hebben.’ Dat schietlood heeft 
me op zijn beurt geïnspireerd om een teke-
ning van beeldhouwersstatieven als presen-
tatiesokkels te tonen. Het is dus overduide-
lijk dat de traditie een uitdagende werking 
op mij heeft.

2. De persoonlijke canon

K.B./D.P.: Zou je de traditie kunnen omschrij-
ven waarin jouw werk zich inschrijft? We bedoe-
len dan niet de traditie die je onbewust met je 
meedraagt, maar de traditie die je voor jezelf  
hebt gekozen, je persoonlijke canon als het ware. 
J.T.: Cézanne is allicht de schilder die me het 
meest heeft geïntrigeerd, omdat het me 
waanzinnig leek telkens weer datzelfde 
motief  aan te pakken, altijd weer diezelfde 
berg te schilderen. Misschien was het de 
naam van die berg – Mont Saint-Victoire – 
die hem daartoe bracht? Die naam plaatst 
elk schilderij immers in het teken van de 
strijd om de (onmogelijkheid van de) voor-
stelling. In ieder geval geloof  ik dat hij een 
soort muur van weerstand opzocht; hij 
wilde immers niet zozeer die berg schilderen, 
maar veeleer al datgene wat tussen hem en 
de berg in stond, met inbegrip van de lucht 
– elke weerstand die hem van het thema 
afhield. Maar om terug te keren tot de canon: 
Cézanne is natuurlijk niet de enige. Als ik 
alle kunstenaars overloop die in aanmer-
king komen, dan valt het me op hoe ver-
schillend ze zijn, en hoe uiteenlopend de 
aantrekkingskracht is die van hun werk uit-
gaat. Wanneer ik in een museumzaal sta, 
blijkt het altijd een ‘Mondriaan’ te zijn die 
mijn uiteindelijke voorkeur wegdraagt, als 
niet een schilderij van Malevich me eerder 
heeft weten te strikken. Kortom, een geome-
trisch-abstract doek. Voor mij gaat daar een 
directe aantrekkingskracht van uit. 
K.B./D.P.: Hoe moeten we jouw interesse voor 
het geometrische begrijpen?
J.T.: Het is moeilijk om die voorkeur voor 
geometrische werken uit te leggen. Ik ben 
gefascineerd door geometrie omwille van de 
irrationaliteit die erin schuilgaat. Het is 
iets… libidinaals. Er gaat een eindeloze aan-
trekkingskracht van uit. Zelfs al krijg ik 
Malevich’ zwarte vierkant voor de duizend-
ste keer te zien, in een museum of  in een 
tentoonstelling, als reproductie in een boek 
of  op een prentkaart, iedere keer zuigt dat 
werk me weer naar zich toe. Je kan echt 
spreken van een grenzeloze bekoring. Een 
andere kunstenaar die tot mijn canon 
behoort – de Belgitude zit ook mij in het 
bloed – is Georges Vantongerloo, die ik pas 
later ontdekte dankzij Dirk Snauwaert. 
Toen Dirk voor het eerst mijn atelier 
bezocht, was ik gaten in de muur aan het 
maken die ik opvulde met gekleurde plasti-
cine. Bij het zien van die ‘kleurdruppels’ ver-
telde hij me over Vantongerloo en diens 
onderzoek naar de relatie tussen kleur en 
ruimte. Meteen begreep ik dat Dirk in mijn 
werk een dimensie had aangewezen waar-
van ik me tot dan toe niet bewust was 
geweest; in één klap werd mijn eigen werk 
geherformuleerd of  kreeg het een andere 
onderbouw. Ik vatte ineens waarom het 
enige werk dat ik had bewaard uit mijn eer-
ste jaren in het kunstonderwijs een post-
kaart was met een reproductie van een 
schilderij van Vincent van Gogh: een groen 
veld met rode bloemen, waarvan ik de keer-
zijde rood had gekleurd en met een potlood-
punt had doorboord. Die verhouding tussen 

kleur en ruimte was precies wat ik zocht in 
de geometrie en wat ik in de figuratie niet 
kon vinden, omdat ik daar altijd de ‘keerzij-
de’ miste. Toen pas begreep ik dat ik niet met 
kleur werkte in het verlengde van een schil-
derkunstige traditie of  in functie van een 
voorstelling van de wereld. Ik gebruikte 
kleur juist veeleer om er afstand van te 
nemen. Dat deed ik door de kleur die ver-
bonden is met een motief  los te laten in de 
ruimte, om zo haar fysieke hoedanigheid 
zichtbaar te maken – wat je de ‘kleurlading’ 
van de kleur zou kunnen noemen. In die zin 
benaderde ik kleur eerder als een huisschil-
der – of  nog beter: als een metselaar die zich 
bekommert om de kleur van zijn mortel.
K.B./D.P.: Dat sterkte je in jouw voorkeur voor 
de beeldhouwkunst? 
J.T.: Precies. Ik had het gevoel dat die fysieke 
verhouding tot het kunstwerk geconceptu-
aliseerd werd in de beeldhouwkunst, maar 
daarnaast ook in de film, in het theater en in 
de muziek. Toen ik me als jong meisje op de 
Grote Markt in Mechelen herkende in ‘de 
beeldhouwer’, maar het tegelijk ‘anders’ 
wilde doen, hield dat geen verband met het 
representatieve karakter van sculptuur: 
nee, ik was letterlijk gegrepen door de pre-
sentatie, door het toonsysteem dat verbon-
den is met zo’n beeldhouwwerk. Enkele 
jaren geleden ben ik bijvoorbeeld met ande-
re materialen beginnen te werken, zoals 
lappen stof. Op die doeken legde ik objecten 
met een zeker gewicht – zoals ijzeren of  
houten staven – en ik manipuleerde ze zodat 
ze het ‘presentatiedoek’ tot leven brachten. 
Zo beschreef  ik figuren met een houten 
staaf, of  voerde rotaties en andere bewer-
kingen uit die de stof  in plooien trokken en 
‘betekenden’. Het resultaat noemde ik Still-
sculptures. Pas nadat ik die werken had gere-
aliseerd, vond ik een foto terug die al lang in 
mijn bezit was. Het was een foto van de 
vroege f iguratieve sculpturen van 
Vantongerloo, tentoongesteld op sokkels 
bekleed met stof, wat destijds wellicht 
gebruikelijk was. Een beeldhouwwerk op 
stof, hoe vreemd en inspirerend ziet dat 
eruit voor ons! Ook dat is traditie: een beeld 
dat onopvallend rondslingert en waar je 
gebruik van maakt zonder dat je er zelf  weet 
van hebt. Dat is de manier waarop traditie 
ons voedt. De ontdekking van de vermoede-
lijke oorsprong van de Still sculptures, van 
de rol van dergelijk erfgoed en van de 
gehechtheid aan traditionele, maar ook 
universele toonconventies, heeft mijn den-
ken over nalatenschap en schatplichtigheid 
echt vooruitgeholpen. Men ziet de relatie tot 
het erfgoed altijd als iets lineairs, terwijl ze 
in werkelijkheid juist onbestemd is: een spel 
van lijnen die plots afbreken of  vervagen, 
om even plots weer op te duiken – denk aan 
Darwin, die in zijn tekeningen van koralen 
en hun doelloze vertakkingen een vooraf-
spiegeling zag van de evolutie der soorten. 
Zo krijg je een minder nostalgisch beeld van 
de erfenis die traditie is: ze blijkt immers uit 
onwaarschijnlijkheden te zijn opgebouwd.
K.B./D.P.: Cézanne, Vantongerloo en Malevich 
zijn dus belangrijk in jouw persoonlijke canon. 
Wie nog meer?
J.T.: Mijn canon verandert voortdurend. 
Vooral de jongste jaren wordt hij geregeld 
herschikt. Ik doe voortdurend ontdekkin-
gen. Zo werd ik tijdens het werken aan het 
‘theater-laboratorium’ That’s it! (2014) 
misschien wel voor het eerst getroffen door 
het werk van Jheronimus Bosch. Een spe-
ling van het lot heeft daarvoor gezorgd. De 

voorbereiding van That’s it! verliep in bij-
zondere omstandigheden, want ik had een 
voet gebroken. Aldus beperkt in mijn bewe-
gingsvrijheid, deed ik de bewegingen voor 
die ik de acteurs wilde laten uitvoeren. 
Tegelijk raakte ik verdiept in een boek over 
Bosch… en gek genoeg: pas door de onor-
thodoxe manier waarop we op dat moment 
repeteerden, drong het tot me door hoezeer 
het in zijn wereld van de kreupelen wemelt. 
Ik heb toen foto’s gemaakt die getuigen van 
mijn nieuwe kijk op Bosch’ oeuvre en zo is 
zijn wereldbeeld in That’s it! binnengeslo-
pen. Het merkwaardige daarbij is dat ik me 
slechts voor die schilderijen ging interesse-
ren nadat ik dat soort verhalende details 
had opgemerkt. Nochtans heb ik bij 
Malevich’ vierkanten nooit een behoefte 
aan narrativiteit gevoeld! Het spoor van 
Malevich in mijn canon – of  noem het de 
weg van de abstractie – wordt nog door 
andere paden doorkruist. Toen ik achttien 
was, bezocht ik de tuin van Claude Monet. 
Ik kreeg de stellige indruk dat die tuin zijn 
belangrijkste werk was, eerder dan zijn 
schilderijen. Rond dezelfde tijd raakte ik ook 
geïntrigeerd door de experimenten van de 
pointillisten. Georges Seurat maakte me 
ontzettend nieuwsgierig, ik bestudeerde zijn 
doeken met een vergrootglas en maakte er 
in het Kröller-Müller Museum (Otterlo) 
macro-opnamen van. Zoals gewoonlijk was 
ik niet geïnteresseerd in zijn thematiek, 
maar in de manier waarop hij zijn voorstel-
lingen construeerde. Ik weifelde dus tussen 
onverenigbare genres. Vreemd om al die 
contradicties in zich te dragen. Hoe kan je 
nu tegelijkertijd van Malevich houden en 
van de tuin van Monet? Wat ik bij Malevich 
miste, kon ik terugvinden in Monets 
omgang met het vluchtige, in zijn verhou-
ding tot de tijd, in zijn aandacht voor licht. 
K.B./D.P.: Misschien kwam het combineren van 
beide kunstenaars voor jou neer op het samen-
brengen van geometrie en tijd: de ‘eeuwige’ vorm 
van de geometrie tot iets vluchtigs maken? 
J.T.: De allereerste foto die ik van een van 
mijn werken maakte, ging precies daarover. 
Ik had een blad papier in vier stukken 
geknipt en legde die op een terras in de zon. 
Ik schoof  de stukken wat verder uiteen, 
bracht ze weer dichter bij elkaar, en intus-
sen maakte ik van bovenaf  foto’s van het 
evoluerende ensemble. Er werd dus een 
zekere afstand geschapen tot het onder-
werp; tussen de verschillende opnamen ver-
liep een zekere tijd, die ik nodig had om 
terug te keren naar de plek waar de camera 
stond. Intussen werd de werkelijke tijd 
gemarkeerd door het verschuiven van de 
schaduw die een aanpalend gebouw tegen 
de muur wierp. Ik werd er me toen van 
bewust dat ik, door de stukken papier verder 
of  minder ver uit elkaar te leggen, als het 
ware kon marchanderen met de tijd: mid-
dels een doodeenvoudige bewerking kon ik 
hem uitrekken, vertragen – in tegenstelling 
tot de impressionisten, die net met alle 
mogelijke middelen probeerden het werke-
lijke tijdsverloop, de fysieke werkelijkheid 
van de tijd te benaderen. Door de snippers 
verder uit elkaar te leggen, terwijl de schui-
vende schaduw het werkelijke tijdsverloop 
waarneembaar maakte – het geknoei met 
de tijd was dus slechts schijn – slaagde ik 
erin om de elasticiteit van de tijd tot onder-
werp te maken. Tijd heeft van meet af  aan 
een centrale rol gespeeld in mijn werk, al 
heb ik dat pas veel later ingezien. Misschien 
is het omdat die dimensie niet meteen aan 
bod kwam in het werk van Malevich, dat ik 
verder ben gaan kijken, onder meer naar 
film. En fundamenteler nog, naar de diverse 
verschijningsvormen ervan… In die mate 
dat ik misschien zelf  ook films maakte, 
maar dan op mijn manier, in de ruimte. De 
film, bij uitstek de kunst van het weglaten, 
bracht me recentelijk bij Mallarmé. Plots is 
hij me vertrouwd geworden. Mallarmé is nu 
even de hoofdfiguur in mijn persoonlijke 
canon. De Pléiade-uitgave van zijn ‘verza-
melde werken’ ligt al enkele dagen openge-
slagen op het enige meubel in mijn atelier. 

3. De nationale canon

K.B./D.P.: Je kent het cliché dat ‘alle Belgische 
kunstenaars kinderen zijn van Magritte en 
Broodthaers’. Men heeft het dan over Walter 
Swennen, Guy Rombouts, Guillaume Bijl, Jan 
Vercruysse… Heeft men jou ook al eens bestem-
peld tot een van Broodthaers’ nakomelingen?
J.T.: Meer dan eens, ja, maar er werd nooit 
dieper op ingegaan. Sommige critici 

gebruikten de term ‘wettig kind’ – of  was 
het ‘onwettig kind’, ik weet het al niet meer 
– van Broodthaers, maar ik voelde niet zo 
veel voor die al dan niet legale afstamming. 
Iets in me kwam er tegen in opstand.
K.B./D.P.: Omdat je niet veel voelt voor de valse 
veralgemeningen waaraan dat discours zich 
bezondigt? Terwijl er nochtans ook ernstige 
redenen zijn om je werk te vergelijken met dat 
van Broodthaers.
J.T.: Ja, wat we gemeen hebben is een 
bepaalde manier om heel kort op de bal te 
spelen, om ‘live’ te denken. In de persoonlij-
ke canon spelen een gevoel van verwant-
schap en de nationale identiteit onvermijde-
lijk een bepaalde rol. Toen ik Broodthaers 
ontdekte, herkende ik eenzelfde cultureel 
erfgoed; mijn werk wordt gevoed door 
dezelfde context, dezelfde situaties, en dus 
door beelden en tekenen van belgitude. We 
koesteren eenzelfde twijfel jegens de taal, of  
liever, ze brengt ons op eenzelfde manier in 
de war, omdat ze altijd weer op een dubbele 
manier op ons inwerkt. Neem nu een melk-
fles: omdat we nu eenmaal in België wonen, 
heet die fles aan de ene kant ‘MELK’, maar 
draai je ze een halve slag, dan heet ze plots 
‘LAIT’ (wat bijna klinkt als ‘laid’ [lelijk]). 
Onze geboortegrond zaait twijfel over het 
onbetwistbare gezag van de taal. Die onze-
kerheid delen we met z’n allen. Net als het 

Joëlle Tuerlinckx

Croix ‘Chicon Beuys-Malévitch’, 2010, in ‘WOR(LD)K IN PROGRESS?’, Arnolfini, Bristol, England, 2013
© JT

Joëlle Tuerlinckx

Still-sculptures, 2008-2013
© JT

Joëlle Tuerlinckx

‘Joëlle Tuerlinckx’, Galerie des Beaux-Arts, Brussel, 
1996
© JT

dewitteraaf_177-mathieu.indd   12 9/09/15   15:19



De Witte Raaf  – 177 / september – oktober 2015 13

oeuvre van Magritte en Broodthaers staat 
mijn werk in relatie tot die conditie.
K.B./D.P.: De band tussen jouw werk en dat 
van Broodthaers is zelfs heel intiem. Jouw com-
pulsieve en repetitieve gebruik van tekens vin-
den we bij hem terug. En net als hij werk je met 
de iconografie van het tentoonstellings-
‘dispositief ’: toonkasten, sokkels…
J.T.: Inderdaad. We ondermijnen allebei het 
gezag van het museale decor, hoewel we er 
een grote fascinatie voor koesteren. Je kan 
gewagen van een bepaalde strategie, die we 
beiden op een andere manier toepassen, 
maar die we wel degelijk gemeen hebben. 
Elk op onze eigen manier reageren we tegen 
het institutionele en conventionele kader – 
ik denk bijvoorbeeld aan de conventies van 
het inlijsten – door categorieën overboord te 
gooien of  de gevestigde indeling in genres 
op losse schroeven te zetten. Broodthaers 
ging me daarin voor en anderen gingen 
hém voor, zoals Dieter Roth en wie al niet. 
Het klopt dat ik me met die strekking ver-
want voel, waartoe ik ook Jean-Luc Godard 
reken, die het op een heel andere manier 
deed, vanachter zijn camera. Om dezelfde 
reden spreken de boeken van Dieter Roth 
me zo aan. Ik heb ze onlangs met een 
immens genoegen herontdekt: de verbeel-
dingskracht waarvan ze getuigen, die strijd 
om de vrijheid van de kunstenaar af  te 
dwingen. Die boeken zijn een steun in de 
rug in een gevecht dat ik nog elke dag moet 
voeren: in het hedendaagse curatorial sys-
tem moeten we meer dan ooit op zoek gaan 
naar die leuke en frisse plek die Roth ons 
aanwijst. Wat een geschenk!
K.B./D.P.: Net als Broodthaers ben je erg geïn-
teresseerd in institutionele structuren.
J.T.: Ik koester een affiniteit met al wie zich 
erop heeft toegelegd het kader te breken en 
tegelijkertijd de werkelijkheid te framen – 
Broodthaers deed dat, in zijn Musée d’Art 
Moderne, Département des Aigles, Section 
Documentaire (1969), gerealiseerd op het 
strand van De Haan, of  in de zaal van zijn 
museum dat ‘wegens faillissement gesloten’ 
is. Wellicht is het als vrouw minder evident 
om dat soort verhouding, dat soort rollen-
spel te ensceneren. Ik heb dat zelf  kunnen 
ondervinden, want ik heb het geprobeerd: 
mijn allereerste werk, gepresenteerd in het 
Paleis voor Schone Kunsten ter gelegenheid 
van de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst in 
1988, was een kritische fictie… Ik ontleende 
in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten zo’n klein aanplakbiljet met de ver-
melding ‘Schilderij tijdelijk verwijderd’. Ik 
kopieerde het op meerdere exemplaren en 
hing ze op in het Paleis voor Schone Kunsten, 
zogenaamd ‘ter vervanging’ van werken die 
ik had gekozen in het Museum voor Oude 
Kunst: het was dus alsof  ze in het P.S.K. van 
de muren waren gehaald en tijdelijk opge-
hangen in het Museum voor Oude Kunst, 
dat wil zeggen, op de plek waar ze feitelijk 
gewoon thuishoren en nooit waren wegge-
weest. Inspelend op de geografische nabij-
heid van beide instituten, keerde ik hun rol-
len om: ik verving de schilderijen die ik zelf  
had uitgekozen in de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten door een label waarop 
vermeld stond dat ze waren verplaatst. Met 
behulp van fosforescerende ‘lijsten’ liet ik de 
werken van Rubens, Van der Weyden en Van 
Eyck op ware grootte oplichten in de verduis-
terde zaal: in het schemerdonker zag je dus 
plots de omtrek van de afwezige schilderijen 
opdoemen. Zo kon je zien dat het doek van 
Rubens boven het plafond doorliep: het was 
te groot voor het Paleis voor Schone Kunsten. 
Het was de tijd van de heropleving van de 
figuratieve schilderkunst op groot formaat, 
en de monumentale afmetingen leken iets 
vernieuwends. Toch was geen enkel werk zo 
groot als de Rubens uit mijn selectie! Ik her-
inner me dat op de aanplakbiljetten plaats 
was voorzien voor de ‘handtekening van de 
conservator’. Ik aarzelde om te tekenen, en 
heb ze uiteindelijk met potlood gesigneerd. 
Die rolverwisseling bracht me in verlegen-
heid. Het irriteerde me dat ik uit noodzaak, 
ter wille van de opzet, moest tekenen als con-
servator en niet als kunstenaar. Sindsdien 
besef  ik dat ik meer geïnteresseerd ben in de 
overplaatsing, niet van het atelier naar het 
museum, maar van het atelier naar de gale-
rie: het fenomeen van de exposition translatée 
[overgeplaatste tentoonstelling], zoals ik het 
heb genoemd. Weinig kunstenaars hebben 
zich volgens mij beziggehouden met de over-
gang van atelier naar galerie. Het verschil 
tussen die twee plekken kan niet groter zijn. 
De galerie en de kunstbeurs hebben tegen-
woordig een steeds grotere impact op de pro-

ductie, de circulatie en de meerwaarde van 
werken, maar in Broodthaers’ tijd was dat 
systeem nog lang niet zo florissant. Ik ver-
wees trouwens niet echt naar Broodthaers in 
mijn werk: ik had wel van hem gehoord, 
maar precies vanwege de verwantschap die 
ik voorvoelde, bleef  ik op veilige afstand!
K.B./D.P.: Broodthaers heeft ook tentoonstel-
lingen gemaakt die in zekere zin retrospectieven 
waren van zijn eigen werk. Hetzelfde heb jij 
gedaan in WIELS met WOR(LD)K IN 
PROGRESS?, een tentoonstelling die was opge-
vat als een meta-retrospectieve.
J.T.: Ja, in drie delen – want ze was bedacht 
als een trilogie van tentoonstellingen in 
Brussel, München (Haus der Kunst) en 
Bristol (Arnolfini), waarbij in elk luik de 
mogelijke stellingen aan bod kwamen die je 
kon bedenken met de begrippen waaruit de 
woordspeling of  lapsus uit de titel was 
samengesteld – WORK, WORLD, WORD – en 
telkens de vooruitgangsgedachte werd 
bevraagd: IN PROGRESS? Het was de eerste 
keer dat een curator me uitnodigde om een 
retrospectieve te maken. Een retrospectieve 
door de kunstenaar zelf, zoals de ondertitel van 
het drieluik luidde. Jammer genoeg hebben 
slechts weinig mensen de drie luiken van het 
project gezien. En er was geen geld voor een 
publicatie, wat de perfecte uitweg zou zijn 
geweest. Alleen in een boek hadden de drie 
constructies kunnen samenkomen en verge-
leken worden – want het gaat wel degelijk 
om een constructie. Met WOR(LD)K IN 
PROGRESS? trachtte ik voor het eerst mijn 
werk als geheel tot specifiek onderwerp van 
een tentoonstelling te nemen, en voor het 
eerst kon dit onderwerp in relatie tot de con-
text en op comparatieve wijze worden bestu-
deerd. Maar tentoonstellingen maken met 
een retrospectieve inslag, dat doe ik eigenlijk 
al vanaf  het prille begin… In 1998 was ik te 
gast in het S.M.A.K. (Gent), waar ik de 
inhoud van mijn atelier – papieren, stenen, 
beelden – zo compleet en exhaustief  mogelijk 
heb gepresenteerd in de vorm van een muse-
ale tentoonstelling. Ik deed dat op de wijze 
van een retrospectieve en met een retrospec-
tieve blik, terwijl het strikt genomen om mijn 
eerste museale tentoonstelling ging. Het leek 
me beter om de retrospectieve benadering al 
van bij aanvang te introduceren als een 
dimensie die inherent is aan het oeuvre. De 
‘retrospectieve door de kunstenaar zelf ’ heeft 
in de grond niets te maken met retrospectie-
ve tentoonstellingen die door instituten wor-
den gemaakt. Voor mij is het een manier om 
het oeuvre met zichzelf  te laten afrekenen. 
Zoals in elke vorm van interpretatie ben ik 
ook geïnteresseerd in zo’n terugblik: hij 
maakt duidelijk hoe de traditie die door het 
oeuvre wordt geproduceerd tot stand is geko-
men, als een uitvinding van het oeuvre zelf; 
de retrospectieve zit in het oeuvre verweven 
en schetst de geschiedenis ervan.
K.B./D.P.: Zou je iets over de verschillen tussen 
Broodthaers en jouw werk kunnen zeggen? 
J.T.: Daar hebben Catherine Mayeur en Anny 
De Decker reeds de vinger op gelegd: het ver-
schil zit in mijn aanvoelen – in de geest van 
Musils De man zonder eigenschappen – dat het 
mogelijke gelijkwaardig is aan het waar-
schijnlijke. Het zit in de oneindigheid der din-
gen, het eeuwige begin dat nooit ophoudt te 
beginnen, in alles wat me – ver van 
Broodthaers – eerder naar Brancusi voert, 
naar wat te maken heeft met ruimte en tijd 
op zich. Ik had het ooit over de vierkantige 
hoedanigheid van de tijd; ik heb stukken van 
een ruimte afgebakend die niet bestaat 
(AREA-EARA, Mechelen, 2008) en ik heb in 
het mijnstadje Cransac een 34 meter hoog 
‘museummonument’ (2011) opgericht zon-
der muren. De tijd als fundamentele dimen-
sie, het koppelen van tijd aan geometrie, het 
ontbinden van het teken in zijn constitutieve 
elementen, door bijvoorbeeld vorm en kleur 
te bevrijden of  kleur te verbinden met ruim-
te: dat zijn elementen die bij Broodthaers 
geen of  veel minder een rol spelen. 

4. De vernieuwing van de canon 

K.B./D.P.: Je zei dat je persoonlijke canon voort-
durend wordt verstoord en bijgesteld. Hoe kan 
iemand zijn eigen canon vernieuwen?
J.T.: Wel, precies door storende elementen 
toe te laten. Door open te staan voor verras-
singen. Door jezelf  in zekere zin bijna geweld 
aan te doen en te laten treffen door een 
werk waarvan je misschien eerst had 
gedacht dat het je totaal niet zou raken. Zo 
is het allicht verrassend dat ik enorm ont-
roerd was door Petting Zoo, Mike Kelley’s bij-

drage aan Skulptur Projekte Münster 2007, 
met al die verschillende dieren die op een 
bizarre manier in een soort circuspiste 
waren bijeengebracht. Ik denk dat de 
schoonheid van dat werk, zoals bij elk mees-
terwerk, voortvloeit uit de broosheid ervan. 
Toevallig was ik er bij valavond, op het 
moment dat de dieren dichterbij kwamen, 
en de op doeken geprojecteerde videobeel-
den in de installatie uit het duister opflikker-
den. Er hing iets heel teders en erotisch in de 
avondlucht, er gebeurde iets onnoemelijks 
waardoor het geheel werd omgetoverd in 
een aangrijpende scène: doordat de dieren 
uit hun natuurlijke context waren gehaald 
en overgeplaatst naar de stad, kregen ze iets 
menselijks. Ik had echt het gevoel iets te 
leren, voor het eerst de werkelijkheid te 
beleven… Een dergelijke emotie heb ik 
onlangs in WIELS ervaren bij het werk van 
de Engelse kunstenaar Mark Leckey. 
Opnieuw kwam ik onder de indruk van die 
vermenging van onverenigbare genres, van 
de vrijheid die de kunstenaar zich in die pre-
sentatie veroorloofde. Misschien ben ik van-
daag in de eerste plaats geïnteresseerd in 
kunstenaars die uitgaan van bepaalde, 
schijnbaar chaotische vormen. Ik moet wel 
bekennen dat ik in mijn eigen werk meestal 
vanuit chaos vertrek. Of  liever, ik tracht 
orde te brengen in mijn chaos. Dat is een 
manier om vooruit te komen. Bijgevolg ben 
ik gevoelig voor kunstenaars die soortgelij-
ke methodes toepassen. Dat is wat me bij-
voorbeeld aanspreekt bij Anna Oppermann 
(1940-1993). Persoonlijk krijg ik vaak zin 
om kunst te maken wanneer ik kunst zie. 
Sommige kunstenaars stimuleren de werk-
lust, geven je zin om naar het atelier terug te 
keren en aan de slag te gaan. Dat is een per-
soonlijke definitie, een ultiem maar vrij 
effectief  criterium om een goede tentoon-
stelling te herkennen… En het werkt onmid-
dellijk. Mark Leckey bijvoorbeeld staat mij-
lenver af  van mijn esthetica, mijn wereld, 
mijn universum. En toch vond ik zijn spre-
kende, vol getaste Amerikaanse koelkast 
meteen prachtig. Een briljante en geestige 
kritiek. Zo’n tentoonstelling bezoeken is een 
genoegen, en nadien heb je echt zin om in 
het atelier aan de slag te gaan.
K.B./D.P.: Ervaar je dat ook met het werk van 
oudere kunstenaars in musea voor schone kun-
sten? In historische musea? 
J.T.: Jawel, daar werkt het nog veel directer! 
In de Matisse-zalen van het Hermitage bij-
voorbeeld word ik door álles getroffen: het 
kanten gordijn, het tafeltje waaraan de 
bewakers zitten te drinken en te kaarten, de 
lichtgroen geverfde muur, de buitengewoon 
symmetrische accrochage… Alles geeft me 
zin om te werken: de spots, de bewakers, de 
werken, de vitrines… alles!
K.B./D.P.: Je zei eerder dat galeries en kunst-
beurzen een steeds grotere impact hebben op de 
kunst. Wordt de hedendaagse canon niet vooral 
door deze spelers bepaald? 
J.T.: Ja, vandaag wordt de traditie vooral 
door galeries, en meer nog door art fairs 
geconstrueerd. Daar halen veel museum-
conservatoren de mosterd voor hun pro-
gramma’s. Wat daar wordt gepresenteerd, 
wordt dus ook gecanoniseerd. Dat wordt 
stilaan verontrustend. Het Chinese model 
verovert de wereld: hoe groter de kunstwer-
ken en hoe meer assistenten ze vergen, hoe 

hoger hun waarde. De schilderijen moeten 
veertig meter lang zijn, willen ze als mees-
terwerk in Venetië te kijk worden gesteld; de 
sculpturen moeten van brons zijn, ze moe-
ten blinken… of  beter nog: worden uitver-
groot en gereproduceerd in verschillende 
soorten synthetische hars, namaakhout of  
namaaksteen, wat handenvol geld kost en 
behoorlijk wat toxische stoffen in omloop 
brengt. De beurs kan alleen tot eenvormig-
heid leiden. We moeten dringend andere 
formules bedenken. 
K.B./D.P.: Wat zou je tegen deze evolutie kun-
nen ondernemen?
J.T.: We moeten op zoek gaan naar alterna-
tieve vormen, die van de traditie afwijken. 
Precies het onderzoeken of  heruitvinden 
van de traditie is in galeries en op beurzen 
vaak onmogelijk. We hebben nood aan indi-
viduele initiatieven waar kunst kan ont-
staan. Toen ik in Mumbai te gast was om er 
in het kader van een residentie een workshop 
te geven, werd ik getroffen door de Cona 
Foundation. Een kunstenaarspaar heeft er 
zijn eigen woning opengesteld om in zijn een-
tje weerwerk te bieden tegen het hele galerie- 
en kunstmarktgebeuren dat ik net beschreef. 
Dat systeem is in het hedendaagse India 
extreem dominant, waardoor, net als elders 
in de wereld trouwens, steeds meer verwar-
ring wordt gezaaid over kunst, het meester-
werk, de functie van het kunstwerk. Ik denk 
ook aan initiatieven als het Institut de Carton 
in Brussel, waar ik recentelijk Suchan 
Kinoshita’s Operating Theatre zag. Ze had een 
theatertje ingericht op de benedenverdieping 
van het huis waar ze samen met andere ‘ope-
ratoren’ live objecten manipuleerde. Van dat 
gebeuren maakte ze tegelijk films die in real-
time op de verdiepingen werden geprojec-
teerd. Het Operating Theatre van Suchan zegt 
iets over haar Japanse erfenis: de manier 
waarop de voorwerpen worden gehanteerd, 
de trage gebaren herinneren aan het Kabuki-
theater… Ik geloof  dat we dergelijke alterna-
tieve plekken moeten steunen. Dit soort initi-
atieven is nodig om nieuwe vormen van 
beeldproductie te doen ontstaan, die niet 
meteen in galeries aan bod zullen komen. 
Vormen die van de traditie afwijken, moeten 
kansen worden geboden om zich te ontplooi-
en. Ik raak er echter ook steeds meer van 
overtuigd dat mythen, cultussen en bepaalde 
rituelen moeten worden geherwaardeerd, 
want zij kunnen een tegengif  zijn voor de 
door de beurzen en media georkestreerde 
normalisering van de wereld. Het is een van 
de functies van de kunst geworden om zich 
bezig te houden met de riten en te onderzoe-
ken wat zij aan ons doorgeven.

5. De overlevering van de traditie

K.B./D.P.: De traditie wordt ook doorgegeven 
via het kunstonderwijs. Hoe duid jij dat?
J.T.: Het kunstonderwijs gaat altijd het 
kader van de onderwijsinstelling te buiten. 
Aan de erg, de kunstschool waar ik ben 
opgeleid, ging het er anders aan toe dan in 
de klassieke academie. We werden er eerder 
toe aangezet het stuk traditie te ontdekken 
dat eenieder in zich draagt.
K.B./D.P.: Je hebt vast leermeesters gehad die 
jou een stuk traditie hebben bijgebracht. Wie 
waren dat?
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J.T.: Mijn docenten waren geen kunste-
naars, en om die reden laten ze zich stricto 
sensu moeilijk als leermeesters benoemen – 
een term die ik voorbehouden zie aan de 
overlevering van de eigenlijke artistieke 
praktijk. Die leraars hebben me ongetwij-
feld geleerd om standpunten in te nemen. 
Een van hen citeerde Glenn Gould: ‘Wat 
vermag een leraar anders dan vragen stel-
len? Meer kan hij niet doen.’ Die docent had 
zo zijn eigen manier om ons voortdurend 
opnieuw in vraag te stellen. Ik heb het over 
Marc Vanhove, aan wie ik een werk heb 
opgedragen in de tentoonstelling Academy 
in het M HKA (2006). Dat werk omvat een 
foto van Glenn Gould, op de cover van een 
boek dat Marc me cadeau had gedaan en 
waarin hij een opdracht had geschreven. 
Het boek met Marcs opdracht gebruikte ik 
op mijn beurt om een werk te maken dat ik 
aan hem opdroeg. Het kunstonderwijs zoals 
ik het opvat – als ‘onderwijzen in traditie’ – 
houdt de belofte in dat je iets teruggeeft aan 
diegene van wie je een geschenk ontving; 
een wedergift in integrale maar tegelijk 
getransformeerde vorm, met nieuwe bete-
kenis beladen door het verstrijken van de 
tijd. En dan waren er de theoretici, onder 
wie Birgit Pelzer, die esthetica en kunstfilo-
sofie gaf, en ons door haar eigen radicaliteit 
– ze hield hartstochtelijk van drie of  vier 
kunstenaars en kon er hoogstens nog drie 
andere velen – tot nadenken dwong. Ivan 
Thomas gaf  ons zijn liefde voor de film door, 
en onderrichtte ons over de diepte van het 
beeld en de vrije indirecte rede. Hij werd 
later de vader van mijn dochter Juliette, een 
onweerlegbaar bewijs van kennisover-
dracht! Leermeesters… het zijn er zovelen 
geweest dat ik ze moeilijk allemaal kan 
opnoemen, met uitzondering misschien 
van diegenen die ik eerder als geestelijke 
leermeesters beschouw. Daar zijn aangrij-
pende figuren bij zoals Alberto Giacometti. 
Ik herinner me dat ik ooit een film zag waar-
in hij journalisten te woord stond, terwijl hij 
ondertussen doorging met beeldhouwen en 
haast zonder te kijken een figuur model-
leerde. Giacometti was iemand die zijn 
gedachten in de eerste plaats voor zichzelf  
formuleerde, en de manier waarop hij dat 
deed, maakte hem voor mij tot een leer-
meester. Eenzelfde intensiteit vond ik later 
terug in een interview met Jean Genet, die 
me eveneens zou leren wat vrijheid bete-
kent. Mijn geestelijke leermeesters waren 
niet noodzakelijk kunstenaars, velen kwa-
men uit de filmwereld, zoals Jean-Luc 
Godard. Een andere cineast die ik zeker 
moet noemen, is Michelangelo Antonioni 
met zijn typische camerabeweging van bin-
nen naar buiten, door een raam naar de 
hemel. Doordat ik me in een ander medium 
moest verplaatsen, gaf  de film me stof  tot 
nadenken en dat hielp me vooruit, in die 
mate zelfs dat het me soms toescheen dat ik 
zelf  films maakte, zij het met andere midde-
len dan pellicule, en zonder dezelfde verha-
len te vertellen.
K.B./D.P.: Er wordt vaak gezegd dat heden-
daagse kunstenaars niet langer in opstand 
komen tegen de vorige generaties, dat ze geen 
‘vadermoord’ meer plegen zoals hun voorgan-
gers in de jaren zeventig en tachtig dat deden. 
Misschien is die ‘vadermoord’ voor vrouwelijke 
kunstenaars niet zo’n noodwendigheid?
J.T.: In de westerse wereld dan… want alle 
hedendaagse kunstenaressen uit radicaal 
islamitische staten of  uit Korea, India en 
zeker Vietnam, waar ik een aantal vrouwe-
lijke collega’s heb ontmoet, zullen van het 
tegendeel getuigen. En zelfs hier in het 
Westen moeten nog enkele vaderfiguren 
worden omgebracht: curatoren, museum-
directeurs en kunstreporters – ik noem ze 
bewust geen critici – van de oude stempel, 
die van mening blijven dat kunst toch geen 

vrouwenzaak is. Dat vrouwen een plaats 
opeisen en het woord nemen, en vooral dat 
zij dat op een ándere manier doen, is nog 
steeds niet vanzelfsprekend. Voor technici, 
tentoonstellings- en theatermakers, jonge 
curatoren of  nieuwe directeurs van kunst-
instituten lijkt die andere manier om ten-
toonstellingen te bedenken of  te bouwen 
vaak een beproeving. Ze willen dat kunste-
naars hun plaats bewezen hebben, ze heb-
ben nood aan standaardisering. Het lijdt 
evenwel geen twijfel dat wij als kunstena-
ressen ons oeuvre haast uitsluitend hebben 
opgebouwd vanuit een identificatie met 
mannelijke voorbeelden: wat mij betreft kan 
ik stellen dat mijn grote voorbeelden, met 
uitzondering van Eva Hesse, voornamelijk 
Amerikaans en mannelijk zijn geweest, en 
dan denk ik evengoed aan de soliditeit van 
Sol LeWitt of  Carl Andre als aan de fragili-
teit van Richard Tuttle. De bijdrage van de 
twintigste-eeuwse vrouwelijke kunstenaars 
heeft de tand des tijds nog niet doorstaan. 
En zolang is er geen bewijs geleverd. 
‘Kortom, er is nog veel werk aan de winkel’, 
noteerde Harald Szeemann enkele dagen 
voor zijn dood op het plan van het tentoon-
stellingscircuit van het Paleis voor Schone 
Kunsten waar in 2005 Visionair België 
plaatsvond. Die handgeschreven voetnoot, 
die eigenlijk op de voorbereiding van de ten-
toonstelling sloeg, is sindsdien een soort 
van motto van mij geworden.
K.B./D.P.: Wat heb jij aan jouw studenten door-
gegeven? Heb jij hen jouw bagage meegegeven?
J.T.: Daar ben ik voorzichtig mee. Als je te 
sterk aanwezig bent in een kunstschool, 
dan zie je algauw overal je eigen werk opdui-
ken. Het makkelijkst door te geven, en dat 
gebeurt onbewust, is de esthetica van je 
werk, het meest formele aspect. Ik herinner 
me bepaalde eindejaarstentoonstellingen 
waar ik – het was sterker dan mezelf  – de 
accrochage veranderde omdat ik die echt 
saai vond en weinig dynamisch. Na de 
interventie zei iedereen: ‘Ah, helemaal 
Tuerlinckx.’ Ik bespreek of  toon zelden mijn 
eigen werken, en toch wordt er iets doorge-
geven. Het is de eigenlijke paradox van het 
onderwijs: de overlevering gebeurt via een 
soort van zelfontkenning, zelfvergetelheid. 
Maar de geschiedenis is er, ze wordt overge-
dragen op tal van manieren. Wat ik mijn 
studenten hoop bij te brengen heeft eerder 
te maken met een methode, een manier om 
de wereld te benaderen, wat dan logischer-
wijze in een andere esthetica zou moeten 
uitmonden. Maar de manier waarop je een 
onderwerp benadert – hoe je een verhaal 
vertelt, de omgang met de ruimte, datgene 
wat je hebt ontwikkeld, die dagelijkse trai-
ning, datgene wat geleidelijk aan eigen is 
geworden – is precies het moeilijkste om 
door te geven.
K.B./D.P.: Welke pedagogische methoden pas je 
toe? 
J.T.: Die methoden ontwikkelen zich en wor-
den voortdurend aangepast. Afhankelijk 
van de student die ik voor me heb, trek ik 
eerst de tijd uit die nodig is om naar zijn of  
haar werk te kijken, en ik doe dat niet als een 
verplicht nummer of  omdat de conventie 
het voorschrijft. Ik kan heel lang kijken naar 
datgene wat de student me voorlegt. Soms 
verwonderen ze zich over het feit dat ik daar 
zoveel tijd aan besteed. Het is een manier om 

de tekening, het tafereel over te doen. Ik 
denk hier opnieuw aan Giacometti, die zei 
dat hij pas wist wat hij zag wanneer hij aan 
het werk was. Je gaat op die manier behoor-
lijk veel dingen zien, ook de zwakke plekken. 
Sommige kunsttheoretici hanteren een 
soortgelijke methode, zoals Yve-Alain Bois, 
die Mondriaans Victory Boogie Woogie 
(1942-1944) in de gedetailleerde beschrij-
ving die hij ervan gaf, letterlijk ‘overdeed’. 
Vervolgens tracht ik de studenten aan de 
praat te krijgen. Ik benader het werk vanuit 
de verbeelding die getriggerd wordt door wat 
hij of  zij erover vertelt. De student beschrijft 
ook wat hij/zij daarnaast aan het schilderen, 
bouwen, filmen is, ofwel zijn/haar atelier, of  
hoe hij/zij het aanpakt om een doek aan te 
vatten of  een beeld te kiezen. Sommigen 
beantwoorden mijn vragen al lopend, een 
microfoon in de hand; soms maak ik aante-
keningen. Ik vraag ook waar ze naar gaan 
kijken, of  niet, en waarom. Ik neem hen mee 
naar tentoonstellingen, deel mijn enthousi-
asme of  twijfels met hen en vraag vooral 
naar hun mening. Na een onderbreking van 
enkele jaren ben ik naar de erg terugge-
keerd; ik geef  mezelf  nu alle tijd om mijn 
nieuwsgierigheid bot te vieren. Lesgeven 
interesseert me nu veel meer dan vroeger, 
vanwege de tijd die is verlopen tussen hun 
generatie en die van mij. Het benieuwt me 
wat dat tijdsverloop aan het licht kan bren-
gen. Toen ik ongeveer even oud was als mijn 
studenten, kon ik die vragen niet stellen, kon 
ik niet op zoek gaan naar wat ons verbond of  
onderscheidde: ‘Voelen jullie, voelt jullie 
generatie zich door dit schilderij aangespro-
ken?’ Die vraag stel ik nu telkens weer, 
razend nieuwsgierig naar het immer verras-
sende antwoord. Los van deze onderwijs-
praktijken ben ik echter al een hele tijd bezig 
met het op punt stellen van een methode die 
ik heb omschreven als ACTION WITHOUT 
KNOWING. Die werkwijze is nog fundamen-
teler. Ik formuleerde mijn methode voor het 
eerst enkele jaren geleden toen ik te gast was 
aan de universiteit van Gent voor een experi-
menteel project, waarvoor ik een aantal 
architecten, beeldende kunstenaars en the-
oretici had samengebracht om die benade-
ring uit te werken en te beproeven. Het doel 
was om de aannames die ten grondslag lig-
gen aan de kennis waarop alle sociale 
omgangsvormen steunen, en die men ook in 
het onderwijs terugvindt, radicaal in vraag 
te stellen. Leren gaat gewoonlijk over iets 
anders: de bagage van de traditie wordt een-
voudigweg heraangeleerd; de kennis wordt 
niet in vraag gesteld, maar louter geactuali-
seerd. Ik probeer integendeel onderwijs aan 
te bieden op basis van een heel andere aan-
pak, die er uiteindelijk op neerkomt dat je 
vooruitgang boekt en bijleert zonder te 
weten waar je heengaat. Meer nog: dat je 
handelt zonder te weten waar je vandaan 
komt. Het interessante aan deze werkwijze 
is dat ze dingen naar boven brengt die dich-
ter bij het onbewuste dan bij het bewuste 
aanleunen. Wat de school, ook de kunst-
school, je nooit kan leren is: hoe stel ik ver-
trouwen in mijn onbewuste. De school blijft 
immers de plek bij uitstek waar alles wordt 
uitgelegd en rationeel verantwoord. Precies 
dat andere aspect van de overlevering van de 
traditie vind ik belangrijk. Ik pas die metho-
de om ‘te handelen zonder te weten’ van-

daag nog steeds toe, en ontwikkel ze op de 
meest uiteenlopende manieren. Onlangs 
heb ik sessies georganiseerd waarbij we – de 
studenten en ik – een uur lang met elkaar 
spraken over de onderwerpen die zich aan-
dienden. Al deze interviews werden opgeno-
men, en leverden in juni jongstleden de stof  
voor een voorstelling in de theaterzaal van 
Netwerk (Aalst). Opnieuw bleek dat die 
methode om te ‘praten en handelen zonder 
te weten’ op een verrassende manier bepaal-
de tradities naar boven brengt.
K.B./D.P.: Denk je dat de verschillende genera-
ties andere manieren hebben om met de traditie 
om te gaan?
J.T.: Je merkt wel verschillen tussen de stu-
denten van deze generatie en die van enkele 
jaren terug. Het gaat in golven. Een tiental 
jaar geleden verwierpen studenten musea 
en tentoonstellingen. Die generatie maakte 
een breuk. Vandaag begrijp ik beter dat die 
overgang nodig was. De kunst heeft zich 
nadien in alle domeinen en op alle mogelijke 
manieren ontwikkeld, nieuwe figuren zijn 
opgedoken, zoals Tino Sehgal, die de idee 
verwierpen dat je als kunstenaar een bagage 
met je meedraagt. De vernieuwde aandacht 
voor de performance speelde hierin een 
belangrijke rol. Alle kunstscholen hebben 
nu een Performance-afdeling. Ik heb er wel 
eens de draak mee gestoken, maar het biedt 
kunstenaars zonder geld, materiaal of  ate-
lier, zoals diegenen die ik recent in India 
leerde kennen, de kans om toch geloofwaar-
dig werk te ontwikkelen dat stelling inneemt. 
De performance geeft hen een plaats en ver-
leent hen geloofwaardigheid, en dit alles 
zonder dat ze een beroep hoeven te doen op 
de autoriteit van het museum. Maar onder 
de banier van de performance gebeurt ook 
wel van alles en nog wat. Er wordt geen ken-
nis meer verworven, geen vertoog meer 
gevoerd, geen metier aangeleerd… alles heet 
performance en onder die noemer is alles 
mogelijk. Sinds een drietal jaar merk ik op 
school echter opnieuw een verlangen naar 
de fysieke aanwezigheid van het kunstwerk, 
alsook, wellicht daarmee verbonden, een 
behoefte aan kennis. De studenten stellen 
ons vragen, ze willen opnieuw de geschiede-
nis kennen en leren van het verleden. 
Opnieuw… – zo lijkt het althans.

6. De overlevering van het oeuvre

K.B./D.P.: In 1994 koos je voor je eerste solo-
tentoonstelling in een kunsthal een provoceren-
de titel: Pas d’histoire, Pas d’histoire (Witte 
de With (Rotterdam)). Waarom?
J.T.: Wanneer je voor het eerst door een grote 
instelling wordt gevraagd voor een soloten-
toonstelling, leer je jezelf  en je werk meteen 
veel beter kennen. In bepaalde mate geldt 
dat overigens voor elke tentoonstelling, 
zeker wanneer het om een individuele pre-
sentatie gaat. De titel van deze eerste solo 
moest zich manifesteren als de aankondi-
ging van het hele oeuvre. Hij moest beslis-
send worden. Omdat hij, voorbij de besloten-
heid van deze tentoonstellingsruimte, 
verwees naar het project van het toekomsti-
ge oeuvre als geheel, moest hij wel, zoals jul-
lie heel juist opmerken, ‘provocerend’ zijn. 
Daarnaast kon ‘Pas d’histoire’ op verschil-
lende manieren worden begrepen. Het 
woordje ‘pas’ kan immers als negatie én als 
zelfstandig naamwoord worden gelezen, in 
de betekenis van een stap, een beweging. Om 
vooruit te komen en niet stil te blijven staan, 
is echter een tweede ‘pas’ nodig. Door de 
geschreven formulering simpelweg te ver-
dubbelen, werd de betekenis ambigu: het 
betekent zowel een ‘stap in de geschiedenis’ 
als ‘geen gedoe, geen gezever’. Wellicht was 
dat mijn antwoord op de verbaasde reacties 
over het feit dat ik werd uitgenodigd in dat 
zeer vermaarde instituut – 1200 square 
meters of  brain, zoals ik het noemde, 600 
vierkante meter per verdieping – terwijl 
niets in mijn curriculum een dergelijke eer 
scheen te rechtvaardigen. Ook in die zin had 
die titel iets provocerends. Pas tijdens de dis-
cussie over de vraag of  de titel al dan niet 
kon worden vertaald, werd ik me volledig 
bewust van de mogelijke interpretaties. De 
titel werd immers vertaald als No Story, No 
History. Aanvankelijk stoorde ik me aan die 
vertaling, maar ik zag algauw dat het niet 
onjuist was. ‘No Story’: er was geen verhaal, 
geen voorstelling, niets anders dan de 
geschiedenis van deze presentatie. De inzet, 
het idee van de tentoonstelling, was inder-
daad zo’n beetje het ‘uitpakken’ van iets, 
wat dat ook moge wezen, op de eerste verdie-
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ping, om het dan op de bovenste verdieping 
weer in te pakken. Het was een tentoonstel-
ling die alles van zichzelf  zou laten zien, zon-
der verhaal – tot en met de rebussen en rest-
jes die uitgestald lagen in een laatste 
toonkast. Die toonkast, die ik ter plaatse had 
aangetroffen, maar die nu deel uitmaakt 
van een privéverzameling, blijft voor mij een 
fundamentele peiler van het oeuvre en zijn 
grillen. Met die eerste titel verkende ik al de 
mogelijkheden van de paradox die ons kun-
stenaars alle vrijheid biedt om onszelf  tegen 
te spreken. Is de afschaffing van de geschie-
denis dan mogelijk, is het mogelijk dat er 
geen geschiedenis is? 
K.B./D.P.: Ging het inderdaad ook om een soort 
droom van een tabula rasa?
J.T.: Droom én werkelijkheid, want het wás 
inderdaad een tabula rasa, de lei wás inder-
daad proper. Ik vertrok van een beginscène, 
of  nog anders, van een soort weddenschap: 
uit nieuwsgierigheid wilde ik proberen een 
terrein te betreden zonder dat ik werken bij-
had. Ik wilde het begin tot onderwerp 
nemen, met een minimum aan objecten en 
materialen. Het was een van mijn over-
zichtstentoonstellingen waar het retrospec-
tieve gedeelte zo beperkt was dat er niets 
hoefde te worden getransporteerd. Er was 
niet eens een zaal met schetsen. Het enige 
retrospectieve element was een vitrine met 
vijf  opnamen van mijn eerste fotosessie, die 
met de vier vierkanten wit papier die ik eer-
der heb beschreven. Ze werden gepresen-
teerd zonder bijschrift. In die zin was het een 
vrij radicale tentoonstelling. Nú weet ik dat 
in een schijnbare leegte een veelheid van 
verhalen schuilt. Pas meer dan twintig jaar 
later besef  ik dat! De aanmaning ‘pas 
d’histoire’ wordt trouwens meestal gebruikt 
wanneer men het veel te bont maakt, wan-
neer men ‘te veel verhaal haalt’. De titel sluit 
zijn eigen ontkenning in, en ik heb de erva-
ring daarvan tot het uiterste doorgedreven. 
Er was een desk waar gewoonlijk dia’s wer-
den getoond van eerdere tentoonstellingen. 
Ik vond dat onzinnig: het was absurd om een 
werk, geïnstalleerd in zo’n grote ruimte, te 
willen inschatten of  begrijpen aan de hand 
van een stukje pellicule van 24 bij 36 mm. 
De traditionele tentoonstellingsfotografie 
paste niet bij de grotere uitdaging die ik was 
aangegaan: de tentoonstellingsmachinerie 
zou zélf  haar opnamen voortbrengen. En 
dus waren aan die desk ‘dia’s’ van de ‘lopen-
de’ tentoonstelling te zien, die ik op een mid-
dag met viltstift had getekend: punten, pun-
tenrasters, lijnen, vierkanten op gekleurde 
folie, die tegelijk herinneringen waren aan 
de tentoonstelling en projecties van toekom-
stige thema’s, ter plaatse en met de hand 
gemaakt. Frank Vande Veire had dat aspect 
van mijn werk goed begrepen. In zijn artikel 
Iets over hoe de Tuerlinckx-machine door de ten-
toonstellingsmachine heen stapt had hij het 
over een soort van menselijke machine die 
het verschijnsel van de museografische 
machinerie analyseert, maar die ook zaken 
tot zich neemt, verteert en reproduceert. Elk 
proces dat door de museografische machine 
wordt ingeleid of  door haar logica wordt 
gedicteerd, draagt mijn belangstelling weg. 
Ik sta er voor open. Ook dat aspect van Pas 
d’histoire, Pas d’histoire zou achteraf  beslis-
send blijken: het ligt aan de basis van latere 
attitudes en keuzes, onder meer in verband 
met het aftasten van de territoriale grenzen 
tussen kunstenaar en instituut. Zo wordt de 
traditie soms gevestigd in het heden, in de 
vorm van een soort rechtstreekse data van 
een nog niet bewuste toekomst… 
K.B./D.P.: Bij latere tentoonstellingen opteer-
de je er steeds vaker voor om je bagage mee te 
brengen.
J.T.: Het is logisch dat de bagage mettertijd 
aangroeit. Dit jaar ben ik voor het eerst 
begonnen kopieën te maken van jeugdwer-
ken. Ik reproduceer ze, maar dan in bijge-
werkte, getransformeerde, geannoteerde 

vorm. Remakes noem ik ze, verwijzend naar 
het filmjargon. Op de beurs van Basel kon je 
vorig jaar oude tekeningen van me zien, 
met puntenrasters en lijnen, opgebouwd uit 
binaire punten, in zwart of  wit, en hun 
hedendaagse kopieën, uitvergroot, gemon-
teerd op aluminium, bijgewerkt met zwart, 
gecorrigeerd met wit, verbeterd, door-
streept. Het oeuvre ontpopt zich als een ver-
teringsmachine, die voortaan mijn eigen 
werk gebruikt en reactualiseert. Nog los 
van de strategie die je er ongetwijfeld in kan 
ontwaren, namelijk het zichzelf  citeren als 
middel om de oorspronkelijkheid van oude 
tekeningen te versterken, is het fascinerend 
om via dit procedé te ontdekken waar je nog 
steeds met jezelf  in overeenstemming blijft, 
en waar je je te ver van de centrale peiler 
van je werk verwijdert en begint te twijfe-
len: ‘Ben ik er nu of  ben ik er niet meer?’
K.B./D.P.: Meer dan twintig jaar na Pas 
d’histoire, Pas d’histoire kan men zich de vraag 
beginnen te stellen of  je werk overdraagbaar is. 
En indien niet, is dat een bewuste strategie? 
J.T.: Een strategie misschien wel, maar dan 
niet als een plan dat ik vooraf  heb uitgestip-
peld. Het is een strategie ondanks mezelf. 
Dat sprak me zo aan in de tekst die Luc 
Derycke schreef  naar aanleiding van de uit-
reiking van de Cultuurprijs van de universi-
teit van Leuven aan Luc Tuymans en mezelf  
in 1998. Die tekst droeg de veelbetekenende 
titel Een archeologie van het fluïde. Misschien 
is dat antagonisme, en wat erachter schuil-
gaat, het vrouwelijke aspect van mijn werk. 
Vaak houdt kunst van vrouwen op een of  
andere manier verband met beweging, ver-
anderlijkheid, licht, het verlangen om uit 
het kader te ontsnappen… Mijn laatste ten-
toonstelling bij Stella Lohaus, met het werk 
CARACTÈRE CARRÉ du TEMPS (2010), 
ging precies daarover. Ik begreep toen zelf  
mijn eigen titel niet. Wat werd er bedoeld 
met die ‘vierkantige aard’ die aan de tijd 
werd toegeschreven? Pas later drong het tot 
me door dat het misschien over conventies 
ging – conventies die zowel de vierhoekige 
vorm betreffen waarin het schilderij de 
wereld representeert, als het monolithische 
museum waar de verschillende uitingen 
van dit wereldbeeld worden bewaard. De 
werkelijkheid is echter in feite totaal 
ongrijpbaar, de wereld blijft maar ontsnap-
pen – het licht, het leven, de tijd, deze tafel, 
jullie en ik. Vreemd genoeg heeft de kunst 
steeds geprobeerd de wereld in een kader te 
vatten. Heel haar geschiedenis is rond die 
onwaarschijnlijke poging geconstrueerd. 
K.B./D.P.: Je wantrouwt kaders. Vaak komt je 
antwoord op een uitnodiging neer op een ont-
dubbeling, waarbij je de vraag op zichzelf  terug-
plooit. Stelt men jou een retrospectieve voor, 
dan maak je een retrospectieve over een retro-
spectieve… 
J.T.: Laten we het eerder zo stellen dat het 
mij, hoezeer ik ook de schilder bewonder die 
er wel in slaagt, nooit lukt om binnen het 
kader te blijven. En vaak is het inderdaad 
een ontdubbeling die het kader oprekt, 
waardoor ik eruit kan ontsnappen. Ik knip 
bijvoorbeeld het woord ‘culture’ uit de 
krant, en plak het op een blad papier dat zelf  

op een ander blad is gekleefd – dat soort col-
lage noem ik een Surcollage. Het is een 
manier als een ander om het onderwerp 
lichter te maken en, steunend op de traditie 
en de code van het inkaderen, de overstap te 
maken van het onderwerp naar de context 
of, omgekeerd, van de tentoonstellingsplek 
naar het onderwerp. Dat is nog maar eens 
een voorbeeld van hoe ik soms op de traditie 
en haar conventies steun, terwijl ik er tege-
lijk van afwijk. 
K.B./D.P.: Laat ons nog even terugkeren naar 
de overleverbaarheid van het oeuvre. Welke 
strategieën heb je daartoe – bewust of  onbewust 
– ontwikkeld?
J.T.: Als je het hebt over het nalaten van het 
oeuvre, en de consequenties die dat heeft in 
de economische sfeer, dan kan je wel zeggen 
dat ik een strategie probeer te ontwikkelen. 
Ik leg er althans de grondslag voor – al moet 
ik misschien eerder spreken van het zoeken 
naar een methode. Dat is een taak op zich, 
waar Anna Oppermann en haar naasten, in 
tegenstelling tot Joseph Beuys, zich schitte-
rend van hebben gekweten. Ik voel nogal 
voor het concept en de notie van de ‘vertol-
ker’, en zou het muzikale model willen 
benaderen. Mijn gedachten gaan eerder die 
richting uit: dat alles ooit hervertolkt zou 
kunnen worden, maar volgens verscheide-
ne modellen. Om die reden vind ik jullie idee 
van ontdubbeling, van de dubbelganger of  
doublure, die toch eerder verwijst naar de 
wereld van de podiumkunsten, van theater 
en opera, inspirerend. Niet één ontdubbe-
ling, maar een eindeloze reeks ontdubbelin-
gen… En uiteraard met de bedoeling, ja zelfs 
de eis, dat de naam van de vertolker ergens 
zou worden vermeld. Ik herinner me een 
experiment van Gabriel Kuri, dat hij in 
2003 ten uitvoer bracht in het M HKA. Hij 
was toen nog een jonge kunstenaar. Hij had 
toestemming gevraagd om een van mijn 
werken te gebruiken en had allerlei dingen 
bedacht met een wasmachine die verbon-
den werd met een van mijn overheadprojec-
toren. Het was fantastisch, maar ik was niet 
langer de auteur van het werk: naar mijn 
gevoel was het een werk van Kuri, gemaakt 
met elementen uit het oeuvre van 
‘Tuerlinckx’. Ik wil die manier om een werk 
‘over te dragen’ best overwegen, op voor-
waarde dat het publiek de nodige informatie 
krijgt, bijvoorbeeld via het titelbordje – wat 
toen niet meteen het geval was. De vraag 
stelt zich trouwens ook bij het installeren 
van werken. De zeldzame keren dat ik iets 
heb laten installeren door anderen, zoals 
Stella Lohaus, heb ik de installatie wél bijge-
woond, met veel genoegen en nieuwsgierig-
heid, en zonder al te veel bezorgdheid – al 
zeg ik niet: ‘hier is het werk, ga je gang, doe 
er maar mee wat je wil’. Nee, dat vind ik dan 
weer verdacht. Dat is nooit goed. Bij elk 
werk hoort vandaag een lijvig dossier met 
vermelding van de dubbels – van de als 
‘Figuren’ tentoongestelde varianten, in 
mijn geval. In het dossier wordt alles van 
naaldje tot draadje verteld en opgetekend, 
om te vermijden dat de installatie de vorm 

van een nabootsing zou aannemen. Door de 
betekenis toe te lichten, geef  je volgens mij 
juist meer vrijheid aan diegene die het werk 
installeert. Opnieuw laat ik me hier door de 
muziek inspireren, en duikt de idee van de 
vertolker op… De vertolker zou een model 
kunnen zijn om het werk als deel van de 
‘traditie’ door te geven.
K.B./D.P.: Kortom, de manier waarop je werk 
aan volgende generaties zal worden doorgege-
ven, houdt je bezig. 
J.T.: Daar heeft het alle schijn van. Jullie 
interview over het archief  [De Witte Raaf nr. 
153, september-oktober 2011] heeft daar 
trouwens een belangrijke rol in gespeeld. Ik 
slaagde er toen niet in jullie vragen te beant-
woorden; het was nog niet tot me doorge-
drongen dat er een immense taak op me 
wachtte, namelijk het ordenen van mijn 
archief. Vijf  jaar geleden hield dat me 
gewoon niet bezig. Vandaag is mijn atelier 
een echt instrument geworden; er is een 
geweldige vooruitgang geboekt in de orde-
ning van het materiaal. De bedoeling daar-
van is uiteraard dat we – mijn assistenten 
en ik – er onze weg in zouden vinden, maar 
we doen het ook met het oog op een moge-
lijke overdracht. Sindsdien wordt gestaag 
gewerkt aan de ontwikkeling van een 
methode van veranderlijke classificatie, met 
assistenten die allemaal tot een jongere 
generatie behoren, sommigen kunstenaars, 
anderen grafici, musici of  kunsthistorici. 
Uiteraard is ook de retrospectieve WOR(LD)
K IN PROGRESS? uit 2012-2013, waar 
onder meer de idee van de progressie van 
een oeuvre aan de orde werd gesteld, hierbij 
bepalend geweest. Ik besef  nu dat ze iets te 
vroeg heeft plaatsgevonden. Noch het oeu-
vre, noch de toestand waarin de archieven 
zich toen bevonden, waren erop voorzien, 
of  het nu ging om het lokaliseren van de 
opslagplaatsen en het bepalen van de her-
komst, de archivering van de werken in col-
lecties, titels en afmetingen, of  de verpak-
kingen en conservatievereisten: alles was 
nog aan de gang of  moest nog gebeuren. 
Ons gesprek, mijn leeftijd en de ervaring 
van een retrospectieve door de kunstenaar zelf, 
ze hebben de organisatie van mijn eigen 
werk danig in de war gestuurd, maar meer 
nog hebben ze de manier veranderd waarop 
ik er vandaag naar kijk. Vandaag snak ik 
naar helderheid. Wat ik graag aan toekom-
stige generaties zou willen doorgeven, is die 
plek waar ik zelf  zo graag had willen wer-
ken. Met het oog op die overlevering denk ik 
nu na over een stichting, een fondation in de 
letterlijke betekenis van ‘fundering’: ik wil 
een gebouw kunnen doorgeven dat op een 
optimale manier is leeggehaald. Dat leegha-
len veronderstelt dat de inhoud zo compact 
mogelijk wordt gemaakt. Om de geschiede-
nis van die instrumentalisering van het 
archief  over te leveren, is er nog heel wat 
werk aan de winkel op het vlak van het 
ordenen en conserveren van het fysieke 
archief, iets wat door de digitalisering moge-
lijk is geworden. Plaats inruimen voor de 
leegte is volgens mij de ideale manier om 
iets over te dragen… al moet er wel een kan-
toortje overblijven waarin de historiek van 
de plek, van de totstandkoming van het 
oeuvre tot aan zijn uiteindelijke verdwij-
ning, wordt toegelicht.

Transcriptie: Camille Barbasetti

Eindredactie in het Frans:  
Laurine Tuerlinckx

Vertaling uit het Frans:  
Catherine Robberechts

Joëlle Tuerlinckx

‘Pas d’histoire Pas d’histoire’, Witte de With, Rotterdam, 1994
© JT

Joëlle Tuerlinckx

Binaires typex ‘points noirs/blancs’, 1990, in ‘WOR(L)D(K) IN PROGRESS?’, Arnolfini, Bristol, 2013
© JT

Joëlle Tuerlinckx

Remake Binaires ‘N/B’ – ‘Bomboniera 6’, 2014  
(gefotografeerd in het atelier)

© JT
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 PIETER-JAN CIERKENS

Het werk van Michael Van den Abeele 
(°1974) is stilistisch bijzonder divers, ont-
wikkelt zich langs verschillende sporen en 
omvat uiteenlopende media: tekeningen, 
schilderijen, computeranimaties, video’s, 
sculpturen, installaties en cabaretperfor-
mances. De motieven zijn uiterst verschei-
den: figuratieve vormen (menselijke licha-
men, maar ook reptielachtige monsters en 
prehistorische dieren, waaronder dinosau-
russen), decoratieve motieven (waaiervor-
men, tegelpatronen), ambachtelijke objec-
ten als oude vazen en kruiken. Tevens zijn er 
tekeningen en schilderijen in een abstracte 
vormentaal. Het primitieve botst er met het 
hedendaagse, het abstracte met het concre-
te. Opvallend is de grote hoeveelheid cul-
tuurhistorische referenties, die vaak tot 
complexe en anachronistische combinaties 
worden verwerkt. Die voorliefde voor cul-
tuurhistorische motieven koppelt Van den 
Abeele aan een constante fascinatie voor 
prehistorie en sciencefiction. Verwijzingen 
naar cultuurhistorische periodes en tradi-
ties worden dus verbonden met tijdskaders 
– de prehistorie en de imaginaire tijd van de 
sciencefiction – die aan ons klassiek histo-
risch besef  ontsnappen. 

Tijdloze motieven 

Reeds in Van den Abeeles vroege werk is de 
fascinatie aanwezig voor motieven die ons 
historisch tijdsbesef  uitdagen. Illustratief  is 
de fotoreeks Een tweede maan (Etablissement 
d’en face, 2000), bestaande uit foto’s van 
nachtelijke hemels waaraan twee of  drie 
manen (in plaats van één) prijken. De foto’s 
lijken enerzijds heel aards, evident en ver-
trouwd, maar refereren tegelijk aan veraf-
gelegen planeten(stelsels) – sommige plane-
ten hebben immers meerdere manen – en 
onbekende universa. Kenmerkend voor het 
vroege werk is verder ook de bijzondere 
aandacht voor de constructiewijze van het 
uiteindelijke beeld. De beelden van Een twee-
de maan zijn bijvoorbeeld geen computer-
trucages, maar traditioneel ontwikkelde 
foto’s waarbij twee negatieven over elkaar 
werden gelegd. Elk oorspronkelijk beeld is 
dus integraal aanwezig in het eindresultaat, 
waardoor de trucage deels op het netvlies 
van de toeschouwer plaatsvindt.
 Deze fascinatie voor de verstoring van 
onze ruimte- en tijdsdimensie, treedt expli-
ciet op de voorgrond in een reeks sculpturen 
die de kunstenaar rond 2006 creëerde. 
Bovenop betonnen sokkels plaatste Van den 
Abeele bestaande elementen of  bevreem-
dende composities. Zo verleent Seven pede-
stals for antique ashtrays (2006) een wrange, 
monumentale status aan ordinaire asbak-
ken. Andere van deze ‘sculpturale installa-
ties’ omvatten sokkels waarop pseudo-orga-
nische, tulpachtige vormen prijken die, 
hoewel uitgevoerd in beton, eerder geboet-
seerd lijken in klei (Den Drol, 2007). Of  het 
nu gaat om moderne asbakken, organische 
vormen of  primitief  ogende objecten, de 
sokkels plaatsen al deze verschijningen – 
letterlijk – op dezelfde hoogte en presente-
ren ze als evenwaardige uitdrukkingen van 
eenzelfde (transhistorische) beschaving. De 
betonnen sokkel fungeert als een vehikel dat 
alles wat erop tentoongesteld wordt univer-
saliseert en monumentaliseert, en als 
belangrijk voor het nageslacht bestempelt. 

De sokkel staat met andere woorden voor 
het culturele geheugen: ‘van een kapotge-
slagen monument, uit een vervlogen revo-
lutie, heeft het geheugen de sokkel 
gespaard’.1 Tegelijk vallen bepaalde sculp-
turen die autoriteit van de sokkel ook aan, 
bijvoorbeeld door organische uitstulpingen 
te vormen langs de schacht en het boven-
blad leeg te laten, of  doordat meerdere sok-
kels tot een kruisvorm worden samenge-
drukt. De sculpturen die Van den Abeele in 
It’s Character Forming (EAC Les Halles, 
Porrentruy (CH), 2008) tentoonstelde, tas-
ten het gezag van de historisch beladen sok-
kel op een nog radicalere manier aan. Het 
affichebeeld, een sokkel die bekroond wordt 
met een betonnen smiley, stort het motief  in 
de banaliteit. Andere composities, die vaag 
naar totems of  zelfs kinderspeelgoed verwij-
zen, counteren de monumentaliteit van de 
sokkel met frivole naïviteit.
 De sokkel speelt in zijn sculpturale werk – 
zoals Van den Abeele in voorgaand citaat 
zelf  aangeeft – de rol van een vrijplaats. 
Hoewel de sokkelvorm in strikte zin beteke-
nisloos is, heeft hij in de loop der eeuwen 
alle waardigheid van de erop getoonde 
sculpturen, monumenten en objecten opge-
zogen. Hij omvat als het ware de volledige 
geschiedenis, en plaatst zich aldus buiten of  
aan de rand van de tijd. Daardoor kan de 
sokkel fungeren als een platform dat toelaat 
een dialoog tussen de meest uiteenlopende 
referentiekaders op te zetten: tussen oud en 
nieuw, moderne banaliteit en primitieve 
spiritualiteit…

De invocatie van de mimoïde –  
een indirect referentiekader 

Tegelijk met de sokkelsculpturen creëerde 
Van den Abeele ook zijn eerste schilderijen. 
De abstracte composities van kleurvlakken 
en suggestieve vormen, nu eens geometrisch 
afgelijnd, dan weer rafelig en organisch, 
weerspiegelen het diverse vocabularium van 
de sculpturen. Zo wordt het alomtegenwoor-
dige motief  van de cirkel afwisselend in een 
reeks geschakeld of  als geïndividualiseerd 
motief  getoond, en treedt het voorts op als 
bekroning van een structuur of  als kiem van 
organische vormen. Het ligt voor de hand om 
deze cirkels als atomen, moleculen, hoofden 
of  zaden te lezen, maar die lectuur wordt 
door de steeds wisselende composities ook 
voortdurend ondermijnd. Hoewel de beelden 
het resultaat lijken van een spontaan schil-
derproces, zijn ze bij nader inzien net bijzon-
der geconstrueerd. De schilderijen zijn her-
werkingen van eerder gemaakte tekeningen, 
die eerst in een digitale collage worden omge-
zet, en vervolgens geschilderd. Die werkwijze 
plaats niet alleen vraagtekens bij de uniciteit 
van het uiteindelijke schilderij, maar roept 
eveneens het thema van het geheugen op.
 Om het abstracte werk beter te begrijpen, 
loont het de moeite om het essay De invocatie 
van de mimoïde (2011) te lezen, waarin Van 
den Abeele zijn denk- en werkwijze over-
peinst.2 Van den Abeele voert er het metafo-
risch personage van de mimoïde op, een vor-
meloos en intelligent buitenaards wezen 
ontleend aan de sciencefictionroman Solaris 
van Stanislav Lem. Wanneer het wezen con-
tact zoekt met de mens, herkent het zichzelf  
in de menselijke hippocampus, het gedeelte 
van de hersenen dat zowel voor de herinne-
ringen als het ruimtelijk inzicht instaat. De 
buitenaardse bezoeker traceert onze geschie-
denis aan de hand van de plaatsen die we 
ooit bezocht hebben, pikt (schijnbaar) wille-
keurig enkele geheugenfragmenten uit en 
neemt vervolgens de vorm van die fragmen-
ten aan. Van den Abeele illustreerde het 
essay met collages opgebouwd uit fragmen-
ten van zijn sculpturen en schilderijen. In de 
composities, die grote overeenkomsten ver-
tonen met het surrealistische werk van Yves 
Tanguy, zweven bollen, bakstenen muren, 
metalen staven, vloerpatronen en klonters 
klei naast andere vormen over een eindeloos 
kleurverloop.
 Hoewel het essay geen handleiding voor 
de interpretatie van het oeuvre is, verschaft 
het meerdere ingangen om Van den Abeeles 
abstracte werk te interpreteren. Om te begin-

nen vertoont het gedrag van de mimoïde 
parallellen met de werkwijze die Van den 
Abeele in deze werken toepast. De manier 
waarop de mimoïde fragmenten van het 
geheugen uitpikt en deze schijnbaar wille-
keurig samenbrengt, refereert aan het psy-
choanalytisch principe van de ‘vrije associ-
atie’. In zekere zin gebruikt Van den Abeele 
dezelfde methode voor zijn schilderijen, die 
ontstaan door het recycleren, bewerken en 
herordenen van oude schetsen, tekeningen 
en installatieshots. Het oude werk fungeert 
daarbij als een archief  dat net als het onbe-
wuste vrije (en soms ook minder vrije) asso-
ciaties mogelijk maakt.
 Nog interessanter is evenwel dat Van den 
Abeele in Invocatie van de mimoïde veelvuldig 
naar sciencefictionliteratuur en -films ver-
wijst. Een van de boeken die hij vermeldt, 
Flatland, a Romance of  many Dimensions 
(1884) van Edwin A. Abbott, speelt zich af  
in Flatland, een tweedimensionale wereld 
waarin alle bewoners een geometrische 
vorm hebben. De verteller is A. Square, een 
vierkant, die onder meer lijnland en punt-
land bezoekt, en de bewoners tracht te over-
tuigen van het bestaan van een tweede 
dimensie. Later wordt hij door een bol over-
tuigd van het bestaan van een derde dimen-
sie. (De ontmoeting tussen bol en vierkant, 
waarbij het vierkant de bol slechts als een 
punt of  cirkel kan waarnemen, wordt door 
Van den Abeele expliciet vermeld.) Tot slot 
gaat A. Square zelf  nog verder en tracht hij 
op zijn beurt de bol van een vierde en vijfde 
dimensie te overtuigen, wat deze laatste 
echter als onzin afdoet.
 De parallellen tussen Abbotts roman en 
Van den Abbeeles abstracte werk zijn opval-
lend. Zo keert het concept van de ‘vierde 
dimensie’ – en dus van de tijd – terug in de 
manier waarop Van den Abeele zijn werk 
maakt: doordat hij zijn eigen werk als een 
archief  behandelt en exploiteert, gaat de 
tijdsdimensie er onvermijdelijk deel van uit-
maken. Daarnaast kan ook de concrete ver-
schijningsvorm van zijn schilderijen met de 
vierde dimensie in verband worden gebracht. 
Zo vertonen bepaalde werken vreemde per-
spectieven en bedekt Van den Abeele zijn 
composities vaak met een soort geschilderd 
rookgordijn, wat de toeschouwer in sterke 
mate bewust maakt van zijn gelimiteerde 
perceptie, en een ‘andere’ dimensie sugge-
reert die aan zijn aandacht ontsnapt. De 
zoektocht naar meerdimensionaliteit of  
meervoudige verschijningsvormen die we 
kennen uit Abbotts roman, wordt bij Van 
den Abeele opgeroepen door de veelvuldige 
herhalingen en variaties op dezelfde motie-
ven, die net als in Flatland op geometrische 
of  stereometrische basisvormen teruggaan. 
Zwevende slingers van identieke, geometri-
sche cirkels worden bijvoorbeeld geflankeerd 
door stapelingen van ‘geknede’ bollen mate-
rie. Geschilderde bollen worden voorzien 

van een slordige omranding, waardoor ze 
afwijken van de cirkels in het getekende 
werk. Cilinders die uit een strak, reflecte-
rend metaal lijken opgetrokken te zijn, wor-
den naast langwerpige, organische tenta-
kelstructuren geplaatst. Gekoppelde 
vormen presenteren zich als abstracte en 
tastbare varianten, schetsen en definitieve 
versies… Deze operatie wordt uiteindelijk op 
de spits gedreven in twee schilderijen die 
zich in hun kleurbeeld als een (fotografisch) 
positief  en negatief  tot elkaar verhouden 
(Pitchblende #0 & #2, 2011). In zijn essay 
De invocatie van de mimoïde kent Van den 
Abeele een multidimensionaal beeld de 
eigenschap toe om verschillende vormen 
aan te nemen. In zijn abstracte werk wordt 
dat multidimensionale transformatieproces 
geconcretiseerd. 
 Abbotts roman vormt echter niet alleen 
een directe inspiratiebron voor Van den 
Abeeles abstracte werk. Via Flatland en de 
erin gebruikte concepten sluipt ook een 
kunsthistorische dimensie in zijn oeuvre 
binnen. De door Abbott gebruikte begrip-
pen als vierde dimensie en multidimensio-
naliteit, staan immers niet alleen in nauw 
verband met wetenschappelijke ontwikke-
lingen aan het einde van de 19e en het 
begin van de 20e eeuw, maar drongen ook 
door in de beeldende kunst van die tijd. Zo 
speelde het concept van multidimensionali-
teit een belangrijke rol in de ontstaansge-
schiedenis van de abstracte kunst. De wis-
kundige discussie rond de vierde dimensie 
werd snel opgepikt in het kubisme, en vond 
er uitdrukking in de vorm van het meervou-

De transhistorische impuls 
Over geschiedenis en traditie in het werk van Michael Van den Abeele 
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uit de fotoreeks ‘Een tweede maan’, 2000

poster voor de tentoonstelling ‘It’s Character Forming’, 
Espace d’art Contemporain Les Halles, Porrentruy 
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dig perspectief. Het surrealisme verbond de 
vierde dimensie dan weer met een hogere 
waarheid, en in het futurisme keert dit con-
cept terug via de nadruk die er gelegd wordt 
op de tijdsdimensie. Via wetenschappelijke 
sciencefictionliteratuur (her)onderzoekt 
Van den Abeele in zijn abstracte werk dus 
enkele basisconcepten van de 20e-eeuwse 
schilderkunst.
 Van den Abeeles abstracte schilderijen 
combineren verwijzingen naar een ongrijp-
bare multidimensionale sciencefictionwe-
reld met concrete historische referenties. 
Deze operatie vindt echter steeds indirect en 
mogelijk ook onbewust plaats. Noch het 
werk, noch de tekst, refereren direct aan 
kunsthistorische voorbeelden. Zij dringen 
het werk uitsluitend binnen dankzij de 
intermediërende rol van sciencefiction.

Visuele tradities en expliciete 
referenties

In de tentoonstellingen die volgen op It’s 
Character Forming, duiken steeds meer expli-
ciete historische referenties op. Voor Bonus 
Malus (Netwerk, Aalst, 2009-2010) ont-
wierp Van den Abeele samen met architect 
Arnaud Hendrickx een bakstenen con-
structie, opgetrokken uit Duitse snelbouw-
stenen, die tot ‘neolithisch paviljoen’ werd 
gedoopt. Het paviljoen, dat zowel primitief  
als brutalistisch-modern oogt, fungeerde 
als ruimtelijk kader voor sculpturen en 
abstracte werken van de kunstenaar. Voor 
de groepstentoonstelling Chipka Chipka 
(Netwerk, Aalst, 2010) werd de structuur 
gerecupereerd en verder onderzocht. In het 
paviljoen plaatste Hendrickx gipsen afgiet-
sels op schaal van funderingen van donjons 
(Magna Turris, 2010).3 De witte schijven, 
die op het eerste zicht eerder constructivisti-
sche sculpturen lijken, onderlijnen het tran-
shistorische karakter van het paviljoen. Het 
samenbrengen van dit soort dubbelzinnige 
historische referenties wordt in het project 
Perennial (WIELS, Brussel, 2011), een 
samenwerking met Hendrickx en Richard 
Venlet, tot het centrale thema gemaakt. Een 
tijdelijk auditorium voor lezingen en perfor-
mances werd vormgegeven als een barok 
salon. De ruimte was tegelijk opgevat als een 
transhistorisch rariteitenkabinet waarin de 
meest diverse historische elementen werden 
samengebracht. Onder meer Paul Van 
Hoeydoncks Fallen Astronaut, een maquette 
van het Danteum van de Italiaanse moder-
nistische architect Giuseppe Terragni, een 
Egyptische pseudomummie en de tekening 
Temple of  erotic dances van de Italiaanse 
designer Ettore Sottsass werden er tentoon-
gesteld in ovale nissen.4 Daarbij ging het om 
objecten die zelf  vaak de meest tegenstrijdige 
historische referenties met elkaar combi-
neerden. Zo is Temple of  erotic dances een ont-
werp voor een futuristische wereld waarin 
een bevrijde mens zijn lichamelijkheid bot-
viert, maar verwijst de vormgeving van de 
tempels in deze voorstelling ook naar eeu-
wenoude Babylonische architectuur. Op 
vergelijkbare wijze is Terragni’s Danteum 

een modernistische allegorie op de middel-
eeuwse concepten uit Dante’s Divina 
Commedia. De historische gelaagdheid van 
de objecten accentueerde nog het karakter 
van het paviljoen als een transhistorische 
ruimte waarin alle anachronismen toege-
laten zijn.
 Een inhoudelijke stellingname ontbrak in 
Perennial. In de volgende solotentoonstel-
ling Habitat Wheel (Elisa Platteau Gallery, 
2013) was die er des te meer. Centraal stond 
hier het Wohnrat, een hypothetisch ruimte-
station bedacht door de Sloveense ingenieur 
Herman Potocnik en nadien gretig opgepikt 
in de sciencefictionwereld. Het roterende, 
cirkelvormige station werd zodanig ontwor-
pen dat de bewoners er permanent onder-
hevig zouden zijn aan een artificiële zwaar-
tekracht. Alles wat een verblijf  in de ruimte 
fundamenteel anders maakt dan een ver-
blijf  op de aarde, wordt daardoor tenietge-
daan. De generische ruimte waarin astro-
nauten rondzweven is er omgeruild voor 
een standaardkamer, met een herkenbare 
vloer, wand en plafond. Van den Abeele zelf  
ziet het Wohnrat als een symbool voor hoe 
sciencefiction opereert: ‘Science fiction – in 
my point of  view – is actually a flattening of  
Space; a flattening of  the space of  the 
abstract – tuning it back into a room.’5 
Sciencefiction slaagt er met andere woor-
den niet in om de prikkelende concepten die 
kenmerkend zijn voor het genre op een pas-
sende manier te verbeelden. Het resultaat 
blijft braaf  en ‘aards’. Die tegenspraak 
vormt het uitgangspunt voor de centrale 
wandinstallatie waarin Van den Abeele 
opnieuw een anachronistisch conglome-
raat van uiteenlopende (cultuur)histori-
sche referenties creëert. Portretten van 
Potocnik, jazzmuzikant Sun-Ra en science-
fictionuitgever Hugo Gernsback worden er 
gecombineerd met afbeeldingen van ster-
renhemels, wielen, salontafels en een pano-
rama op Brussel. De bijhorende tekst ver-
wijst bovendien naar Stanley Kubricks 
2001, a Space Odyssey en het essay A Room 
of  One’s Own van Virginia Woolf. In tegen-
stelling tot de voorgaande tentoonstellin-
gen, worden alle referenties nu zeer precies 
ingezet ter ondersteuning van de centrale 
gedachte. Zo belichaamt Sun-Ra, die 
beweerde van Saturnus afkomstig te zijn, de 
wil om het conventionele kader van tijd en 
ruimte te doorbreken. De salontafels waar-
van het bovenblad door een wiel is vervan-
gen, stellen de menselijke drang voor om 
het onbekende te domesticeren. 
 In de thans nog lopende tentoonstelling 
Opacity, Please (Museum M, Leuven, 2015) 
wordt deze werkwijze verder ontwikkeld. 
Opnieuw worden de meest diverse vocabu-
laria en referenties met elkaar gecombi-
neerd. In de grootste ruimte worden schil-
derijen van prehistorische dieren, een 
reusachtig en loshangend doek met een 
science fictionvoorstelling (Colony, 2015) 
en kleine abstracte werken naast en tegen-
over elkaar gepresenteerd. Op podia in de 
ruimte prijken objecten die bestaan uit een 
rechthoekig spieraam bespannen met tie-
dyejeans, waarop een waaierstructuur met 
jaguarmotief  is aangebracht (I’m a Fan, 
2015), die doet denken aan 18e-eeuwse en 
19e-eeuwse trends als de voorliefde voor 
chinoiserieën of  het japonisme. In de trap-
hal voor de ingang van de tentoonstellings-
ruimte worden enkele abstracte doeken 
gepresenteerd, en in een klein nevenlokaal-
tje staat zelfs een minimalistisch ogende 
klank- en lichtsculptuur opgesteld (A Small 
Talent for War, 2015). 
 De diversiteit en gelaagdheid van de ten-
toonstelling – waar de titel Opacity, Please 
op programmatische wijze naar verwijst – 
zit niet louter in de combinatie van verschil-
lende werken. De werken zijn elk op zich 
ook bijzonder gelaagd en complex. Zo refe-
reren de dinosaurusschilderijen niet enkel 
aan de prehistorie, maar is een van die doe-
ken in de drie primaire kleuren geschilderd, 
een allusie op strenge modernistische, 
abstracte kunst. Van den Abeeles eigen 
abstracte schilderijen – zo weten we intus-
sen – verwijzen niet zomaar naar histori-
sche abstractie, maar onderhuids ook naar 
de sciencefictionthematiek van de vierde 
dimensie en meerdimensionaliteit. Het 
meest extreem zijn in dit opzicht Colony en 
I’m a Fan. Het reusachtige friesvormige 
schilderij Colony lijkt in eerste instantie 
enkel over astronomie en sciencefiction te 
handelen: we herkennen ruimtekolonies, 
waarin zwevende meteorieten geflankeerd 
worden door figuren die in een maanland-

schap lijken te zonnebaden, en het doek 
wordt bekroond met een fries van gehelmde 
hoofden, op het eerste zicht een verwijzing 
naar astronauten. De fries van gehelmde 
hoofden is echter tevens geïnspireerd op de 
art deco, een kunststroming die door haar 
gewillige omarming van techniek en gesti-
leerde vormgeving een grote affiniteit ver-
toont met sciencefiction. De zonnebaders 
ontleende Van den Abeele aan het werk van 
de Russische kunstenaar Dejneka, die in 
zijn propagandistische beelden de deugden 
van de communistische staat evoceerde; en 
in het thema van de ruimtekolonie op zich 
resoneert de utopisch-modernistische 
droom van een nieuwe samenleving, en 
van een maakbare, bevrijde mens. I’m a Fan 
verwijst niet enkel naar oriëntalistische 
trends, maar via de (imitatie) betonnen 
sokkels, het rechthoekige frame en het rigi-
de tegelpatroon ook naar de moderne wes-
terse traditie. De vele referenties creëren 
een zodanige instabiliteit dat het uiteinde-
lijke object zowel historisch als modern, 
exotisch als vertrouwd aanvoelt. Het gaat 
Michael Van den Abeele echter niet alleen 
om visuele referenties. Via de drager van 
I’m a Fan – tie-dyejeans – wordt immers ook 
verwezen naar de manier waarop het exo-
tisme ‘uitheemse culturen’ reduceerde en 
commercialiseerde. Gekenmerkt door een 
lange primitieve traditie, werd de tie-dye-
verftechniek tijdens de jaren zestig in de 
Verenigde Staten mainstream, met als 
gevolg dat in Aziatische lageloonlanden 
massaal jeans werd geproduceerd voor de 
Amerikaanse (en westerse) markt.
 In Opacity, Please bereikt de diversiteit van 
de samengebrachte tijdskaders een hoogte-
punt, evenals de interne gelaagdheid van de 
werken. Het samenspel tussen de werken en 
thematische clusters zorgt voor een trans-
historisch delirium dat onze begrippen als 
traditioneel, modern en hedendaags, toe-
komstig en voorhistorisch, ondermijnt en 
de toeschouwer confronteert met de dyna-
miek en de relativiteit van geschiedenis.

De transhistorische impuls

Van den Abeeles werk combineert situeer-
bare historische referenties met verwijzin-
gen naar een tijd die het historische tijdska-
der te buiten gaat. Noch met de historische, 
noch met de buitenhistorische verwijzingen 
worden we echter op een directe wijze 
geconfronteerd. Ze worden met elkaar ver-
weven, grijpen op elkaar in en zetten elkaar 
in perspectief.
 In eerste instantie lijkt Van den Abeeles 
fascinatie voor prehistorie en sciencefiction 
een ‘posthistorische conditie’ te suggereren 
waarin niets nog gewicht heeft en alle histo-
rische betekenissen op een vrijblijvende 
manier kunnen circuleren. Zo gebruikt de 
kunstenaar sciencefiction omdat er talloze 
artistieke en wetenschappelijke concepten 
in terugkeren, in een soort posthistorische, 
gerecycleerde vorm.
 Bij nader inzien gaat Van den Abeeles 
werk echter niet vrijblijvend aan de slag met 
de talloze fragmenten. Het sérieux waarmee 
de abstracte schilderkunst wordt ‘heruitge-
voerd’ geeft de ernst van Van den Abeeles 
onderneming aan. In de andere werken sug-

gereren de doorgedreven precisie waarmee 
de clash tussen historische, prehistorische 
en posthistorische referenties wordt geën-
sceneerd, alsook de voortdurende zelfkriti-
sche reflex (bijvoorbeeld ten opzichte van 
sciencefiction), dat er meer op het spel staat 
dan een louter ironische, (neo-) ‘postmoder-
ne’ spielerei. Van den Abeele beseft dat de 
historische en moderne concepten die hij 
gebruikt hun geldigheid verloren hebben. 
Door ze echter in onmogelijke combinaties 
te laten ‘terugkeren’ – waarbij hij de moder-
ne conditie injecteert met transhistorische 
thema’s, maar evengoed projecteert op een 
transhistorisch scherm – tracht hij ze iets 
van hun oorspronkelijke betekenis terug te 
geven. De combinatie van ‘abstracte kunst’ 
– opgeroepen door primaire kleuren – met 
een dinosaurus, brengt precies door zijn 
absurditeit iets van de utopische onwezen-
lijkheid in herinnering die de abstracte kunst 
eigen was, én tegelijk verleent ze (opnieuw) 
een vreemde ‘verte’ aan de kinderlijk-naïeve 
fantasiewereld van een met dinosaurussen 
bevolkt prehistorisch landschap. Het trans-
historische karakter van Van den Abeeles 
werk suggereert dus niet zozeer een posthis-
torisch vacuüm, maar getuigt van een ver-
langen om historische en moderne concep-
ten die hun geldigheid verloren lijken te 
hebben, terug te activeren, en langs trans-
historische weg nieuwe impulsen te geven. 
In dat opzicht zou men de tentoonstelling 
Opacity, Please in Leuven als een labora-
torium kunnen beschouwen waarin de kun-
stenaar met de geldigheid en elasticiteit van 
moderne concepten experimenteert. 

Noten

 1 Michael Van den Abeele, De invocatie van de 
Mimoïde, Brussel, Elisa Platteau & Cie, 2011, 
ongepagineerd.

 2 Michael Van den Abeele, De invocatie van de 
Mimoïde, Brussel, Elisa Platteau & Cie, 2011. 
De volgende publicatie behandelt gelijkaardige 
thema’s: Michael Van den Abeele, A Toast to the 
Ghost, the Host, Brussel, WIELS, 2012.

 3 James Burt, Pierre de Gelder & Christophe Van 
Gerrewey, Chipka: The small-town museum, 
Aalst, Netwerk – Centrum voor hedendaagse 
kunst, 2010.

 4 Arnaud Hendrickx, Michael Van den Abeele & 
Richard Venlet, Perennial (tentoonstellings-
catalogus), Brussel, WIELS, 2011.

 5 Birgit Cleppe, Michael Van den Abeele. Habitat 
Wheel bij Appartement Elisa Platteau, De Witte 
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De tentoonstelling Opacity, Please van 
Michael Van den Abeele loopt nog tot 18 
oktober 2015 in Museum M, Leopold 
Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven 
(016/27.29.29; mleuven.be).
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‘Opacity, Please’, zicht op de tentoonstelling in Museum M, Leuven, 2015

Arnaud Hendrickx & Michael Van den Abeele 

Bonus Malus, Netwerk, Aalst, 2009-2010

Arnaud Hendrickx & Michael Van den Abeele 

bijdrage aan de groepstentoonstelling ‘Chipka Chipka’, 
Netwerk, Aalst, 2010
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CAMIEL VAN WINKEL

Geen enkel verhaal kan ooit zichzelf  verklaren: 
dit raadsel in het hart van het verhaal is zelf  een 
verhaal.1

  James Wood

De laatste 36 seconden van Michael 
Hanekes Code inconnu (2000) staat een 
doofstom jongetje voor de camera. Hij 
beschrijft in gebarentaal het genot en de 
schoonheid van een verblijf  in de natuur. 
‘Hoe mooi zijn de bergen in de verte’, 
gebaart hij, ‘hoe lieftallig de vogels in de 
lucht. Kijk hoe ze alle kanten op vliegen. 
Het maakt me gelukkig om naar ze te kij-
ken. Zie de vissen in het water, alle soorten 
vissen, maar ook krabben en schaaldieren. 
Ik ga liggen en strek me uit om te rusten. Ik 
vermaak me met het kijken naar de mooie 
blauwe hemel. Ik voel de warmte van de zon 
op mijn huid. Hoe heerlijk is de lucht…’ De 
jongen is een van de leerlingen van een 
Parijse dovenschool die in Code inconnu figu-
reren. In deze slotscène staat hij in zijn een-
tje voor een muur in een lokaal. Zijn geluid-
loze monoloog is, in tegenstelling tot andere 
scènes in gebarentaal, niet ondertiteld.2

 Hanekes recentere film Amour (2012) 
bevat een sequentie van zes close-ups van 
geschilderde landschappen, die in het 
appartement waar de film zich afspeelt op 
verschillende plekken aan de muur hangen. 
Hoewel de film op dat moment al anderhalf  

uur bezig is, heeft de kijker de landschappen 
misschien nog niet eens opgemerkt. Het 
gaat om onopvallende taferelen van klein 
formaat – romantische natuurimpressies, 
met soms een of  twee menselijke figuren. Ze 
evoceren de open ruimte, de vrije natuur die 
in Amour verder geheel ontbreekt. Afgezien 
van het korte fragment in een concertzaal 
waar de film mee begint, speelt het gehele 
verhaal zich binnenskamers af, in de Parijse 
woning van een bejaard echtpaar. Misschien 
staan de van dichtbij in beeld gebrachte 
schilderijen voor het verlangen naar ont-
snapping, voor de geest die de ruimte in wil 
– de geest van de afgetakelde, eenzijdig ver-
lamde oude vrouw die niet verder wil leven. 
Kort na de landschapssequentie volgt de 
scène waarin haar man haar onder een 
kussen verstikt. Wanneer de politie een tijd 
later de woning binnendringt en het lijk van 
de vrouw in de slaapkamer aantreft – het 
einde van het verhaal, dat door Haneke als 
een proloog aan het begin van de film is 
geplaatst – staat het raam daar wijd open. 
Waarschijnlijk heeft de echtgenoot het voor 
haar open gezet. Van hemzelf  is op dat 
moment geen spoor. 
 In tegenstelling tot Amour speelt Code 
inconnu zich voor een groot deel in de buiten-
ruimte af, op straat. Het verhaal, met de 
ondertitel Récit incomplet de divers voyages, 
draait om uiteenlopende figuren die elkaars 
pad kruisen en elk op hun eigen manier, met 
hun eigen motivatie, ergens trachten bin-
nen te komen. Om in Parijs een apparte-
mentsgebouw te betreden, heb je de deurco-
de nodig, en de titel van de film verwijst naar 
deuren die gesloten blijven door het invoe-
ren van de verkeerde code. Dit gebeurt aan 
het slot van de film met Georges, de oorlogs-
fotograaf, die kennelijk door zijn vriendin 
Anne op straat is gezet. Aan het begin van 
de film was zijn jongere broer Jean, net in 
Parijs aangekomen en op zoek naar onder-
dak bij Anne en Georges, al hetzelfde overko-
men. Ook in overdrachtelijke zin blijven er 
deuren gesloten. Maria, de Roemeense 
vrouw die illegaal in Frankrijk verblijft, 
wordt door de politie opgepakt en het land 
uitgezet. Later komt ze terug, maar een 
beloofde job blijft haar ontzegd en ze moet 
zich opnieuw met bedelen in leven houden. 
Anne, de actrice, speelt rollen in misdaad-
films, maar ambieert een entree in de wereld 
van het theater. Tijdens een auditie voor een 
Shakespearekomedie gaat ze haar speelstijl 
op een potsierlijke manier aandikken en 
overdrijven, waardoor haar kansen waar-
schijnlijk verkeken zijn. Het mechanisme 
van de uitsluiting – wie de juiste code niet 
kent, komt er niet in – treft aan het eind van 
Code inconnu ook de filmkijkers zelf. De mees-
te van hen zullen de monoloog in gebaren-
taal niet begrijpen. Er wordt het kijkende 
collectief  expliciet een moraal voorgespie-
geld, een les, waarvan de inhoud echter ver-
borgen blijft. Pas twaalf  jaar later, in de 
schilderijensequentie uit Amour, krijgen we 
met de nodige fantasie alsnog de sleutel aan-
gereikt om de pastorale droom van de doof-
stomme jongen te ontcijferen. 

Spelen en werken

Drie films van Michael Haneke spelen zich af  
in Parijs: naast Code inconnu en Amour betreft 
het Caché uit 2005.3 Het gaat hier om inter-
nationale coproducties, maar gemaakt met 
Franse acteurs op locatie in Parijs. Ik 
beschouw Haneke in dit verband als een 
intellectuele immigrant; iemand die, waar-

schijnlijk aangetrokken door een gunstig 
filmklimaat, vanuit Oostenrijk in het cultu-
rele milieu van Parijs terechtkomt en daar 
als een evidente buitenstaander ter plaatse 
zijn films gaat maken, waarbij zijn afstande-
lijke blik op de stad en de Franse cultuur 
doorklinkt in het gefilmde resultaat. De films 
representeren in zekere zin drie opeenvol-
gende stadia in het traject van de vreemde-
ling in een nieuw land. Ze laten een geleide-
lijke verschuiving zien van perspectief, een 
beweging van buiten naar binnen. Dit tra-
ject gaat van de stedelijke ruimte van straat 
en trottoir (in Code inconnu) naar de besloten 
woonruimte van twee oude mensen (in 
Amour), en doorloopt daarbij de tussenfase 
van Caché, een film die draait om het grens-
vlak tussen binnen en buiten: de façade van 
een woning, die steeds opnieuw als een enig-
matisch membraan in beeld verschijnt. De 
stapsgewijze beweging van buiten naar bin-
nen vertaalt zich in een geleidelijke akoesti-

sche demping. In Code inconnu klinkt voort-
durend straat- en verkeerslawaai, zelfs 
tijdens scènes die zich binnenshuis afspelen; 
in Caché is dit geluid nog aanwezig, maar 
minder nadrukkelijk, op de achtergrond; en 
in Amour is het bijna geheel verdwenen.
 In Caché wordt de woning van de twee 
hoofdpersonen geobserveerd door een 
onbekend persoon met een onzichtbaar 
opgestelde videocamera. Deze woning, gele-
gen aan de rue Brillat-Savarin in het der-
tiende arrondissement, is een voor Parijse 
begrippen atypisch huis op de begane 
grond, met een voordeur die, versterkt door 
een ijzeren hek, rechtstreeks op de straat 
uitkomt.4 De voorgevel van het gebouw 
omsluit een moderne uitbreiding van een 
oudere kern, en verraadt weinig van de 
riante woonruimte die zich erachter 
bevindt. De camera die het huis observeert 
staat steeds op hetzelfde, vaste punt aan het 
begin van een tegenoverliggende zijstraat 
(rue des Iris). Het videobeeld is een zorgvul-
dig ingekaderd geheel van naast en achter 
elkaar gelegen bouwvolumes, statisch en 
stil als een bevroren waterval. De rue Brillat-
Savarin is overigens een rustige omgeving 
vergeleken met de Avenue de la Motte-
Picquet (vijftiende arrondissement), de 
drukke straat die figureert in Code inconnu.
 Caché begint met de videobeelden van het 
huis. De bewoners, Anne en Georges 
Laurent, hebben de eerste videocassette 
aangetroffen in een plastic tas die voor hun 
deur is neergelegd. De vraag wie de opna-
mes maakt, en met welk motief, wordt gedu-
rende de film nooit helemaal beantwoord; 

Haneke in Parijs

Michael Haneke

Code inconnu, 2000: 
‘Ik voel de warmte van de zon op mijn huid.  

Hoe heerlijk is de lucht…’

Michael Haneke

Amour, 2012: interieur met landschappen

Michael Haneke

Caché, 2005: de woning van Georges en Anne Laurent 
aan de rue Brillat-Savarin, Parijs

Michael Haneke

Caché, 2005: de schaduw van de filmende camera
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maar het grootste raadsel is wel dat Anne 
en Georges hun huis in- en uitlopen zonder 
ooit een camera te zien. Ze verschijnen zelf  
in beeld, op momenten dat ze naar hun 
werk gaan of  ’s avonds thuiskomen, maar 
kunnen zich achteraf  niet herinneren 
iemand voor het huis te hebben zien staan. 
Ze voelen zich geobserveerd door een imma-
terieel oog, en dat blijkt genoeg om allerlei 
sluimerende spanningen te activeren.
 In de meest letterlijke zin is de onzichtbare 
camera voor hun deur natuurlijk die van 
Haneke zelf  – de camera waarmee Caché 
wordt gedraaid. Het gaat hier om een ele-
mentaire filmwet, die Stanley Cavell eens 
onder woorden heeft gebracht: ‘[…] there is 
always a camera left out of  the picture: the 
one working now.’5 Dat de bewoners van 
het gefilmde huis de camera niet zien staan 
is slechts een ironische bevestiging van iets 
wat altijd van filmacteurs wordt geëist: doe 
alsof  er geen camera is. Wanneer Georges 
op een avond thuiskomt en zijn auto par-
keert, werpen zijn koplampen kortstondig 
de schaduw van de camera op de muur. Dit 
op film vastgelegde moment, dat als zodanig 
onderdeel vormt van Caché, valt hem niet op 
wanneer hij later op de tv in zijn woonka-
mer de videobeelden bekijkt.
 Het is niet de eerste en evenmin de laatste 
keer dat Haneke aspecten van bedreiging, 
intimidatie en geweld betrekt op het ‘appa-
raat’ waarvan elke filmmaker zich noodge-
dwongen bedient. Zo begint de proloog van 
Amour met het frontaal in beeld gebrachte 
openbreken van de deur van het apparte-
ment door de politie. Het gebruikte geweld is 
hier expliciet gekoppeld aan het moment 
dat de camera begint te filmen en voor het 
eerst het intieme domein van het bejaarde 
echtpaar betreedt. De camera breekt in, en 
de film wil dit zo letterlijk en tastbaar moge-
lijk laten zien.

Het behoort tot de eigenaardigheden van 
Michael Haneke dat hij de centrale figuren 
in zijn Franse films steeds dezelfde naam 
geeft: Anne en Georges Laurent. Bij alle ver-
schillen in leeftijd, sociale status en karakter 
behouden de hoofdpersonen in deze films 
hun archetypische namen.6 De betekenis 
van de naamsherhaling is niet direct duide-
lijk. Zijn Hanekes films steeds varianten op 
een oernarratief ? Is hij een dramatisch 
gegeven op het spoor dat hij niet in één keer 
te pakken krijgt? Of  besluit hij tot een spaar-
zaam gebruik van namen vanuit een afkeer 
voor opsmuk en ornament?
 Dezelfde voornamen, maar dan in hun 
Duitse vorm – Anna en Georg – komen al 
voor in Hanekes oudere films Der siebente 
Kontinent (1989) en Funny Games (1997). 
Het betrof  hier twee parallelle, streng geor-
ganiseerde vormstudies naar de totale ver-
nietiging van een specimen van het burger-
lijke kerngezin: de eerste keer door een 
abrupte vorm van zelfontbranding, de 
tweede keer door het brute geweld van twee 
maniakale indringers. De burgerlijkheid 
van het gezin van Anna en Georg is in deze 
films geen bijkomstigheid, maar het actieve 
middelpunt van een draaikolk van destruc-
tie en geweld. Het materiële universum van 
de middenklasse, met de kenmerkende 
ingesleten gedragspatronen, levert de 
brandstof  voor het inferno waar deze films 
in uitmonden. In Der siebente Kontinent 
wordt het leven van de middenklasse bena-
derd vanuit haar toewijding aan arbeid, 
huishoudelijke orde en dagelijkse regel-
maat; in Funny Games juist vanuit de perio-
dieke cesuur van vakantie, ontspanning en 
vrije tijd. Tegenover de wekkerradio, de ont-
bijttafel en de aktentas in de eerste film 
staan de golfclubs, de zeilboot en het bui-
tenhuis in de tweede. 
 Het begin van Der siebente Kontinent toont 
de dagelijkse routine van Anna, Georg en 

hun dochter Evi, zonder de gezichten in 
beeld te brengen. We zien hoe ze ’s ochtends 
opstaan, zich aankleden, gezamenlijk ont-
bijten en vervolgens op weg gaan naar 
school en werk, zonder dat hun identiteit al 
wordt onthuld. De anonieme modus creëert 
een beeld van een mechanische levensvorm 
zonder emoties. Deze sfeer blijft de gehele 
film gehandhaafd. De relaties tussen de 
gezinsleden, en hun betrekkingen met col-
lega’s en andere medeburgers, lijken te zijn 
gestold tot strikt economische verhoudin-
gen, waarin consumptieartikelen en han-
delsproducten een bemiddelende rol spelen. 
Slechts af  en toe wordt de objectiviteit van 
deze logica – ‘the reifying logic of  the com-
modity form’7 – doorbroken door een 
onaangekondigde huilbui. Het steeds terug-
kerende beeld van vader, moeder en doch-
ter, die stilzittend in de gezinsauto het reini-
gende ritueel van de autowasstraat 
ondergaan, suggereert een leven achter 
glas. Deze indruk wordt nog bevestigd door 
het grote aquarium dat midden in de woon-
kamer staat, maar ook door Anna’s werk 
als opticien.
 Der siebente Kontinent is aan te merken als 
een vormstudie, niet zozeer omdat een 
inhoudelijke verklaring voor de zelfdestruc-
tie van het gezin achterwege blijft, maar 
omdat er een cinematografische taal wordt 
ontwikkeld die past bij het gestolde karakter 
van het geobserveerde leven. De film heeft 
iets weg van een streng geregisseerde labo-
ratoriumsituatie, een experiment in vitro. 
Juist het steriele, mechanische karakter van 
het dagelijks leven verschaft het protocol 
voor de opzet van een geformaliseerde 
proefopstelling waarin de innerlijke rek van 
dat leven wordt uitgetest.
 Zonder dat erover is gesproken of  merk-
baar een besluit wordt genomen, gaan 
Anna, Georg en Evi het pad naar de collec-
tieve zelfdestructie op. Ze nemen ontslag, 
melden het meisje ziek op school, en trekken 
zich terug in de woning. Ze blijven daarbij 
echter geobsedeerd door de eigen materiële 
bezittingen. Ze kunnen er niet ‘gewoon’ 
afstand van doen: in plaats daarvan wordt 
er gereedschap gekocht om letterlijk alles 
wat zich in het huis bevindt, de complete 
huisraad, rustig en systematisch te vernieti-
gen. Meubels worden één voor één kapotge-
slagen; gordijnen, kledingstukken en kin-
dertekeningen stukgeknipt; prenten van de 
muur getrokken; lp’s zorgvuldig in tweeën 
gebroken; foto’s en familiealbums stukge-
scheurd. De auto is dan al verkocht, en al 
het (spaar)geld in contanten van de bank 
gehaald, onder het mom van een emigratie 
naar Australië (‘het zevende continent’). Er 
is luxe eten en champagne ingekocht, dat de 
drie zwijgend, in een weinig feestelijk feest-
maal, consumeren. Het resterende geld – 
stapels bankbiljetten en handenvol munten 
– wordt in een tergende scène zorgvuldig 
door de wc gespoeld. De droge en vreugde-
loze systematiek die het leven van het gezin 
altijd al heeft beheerst, blijft overeind; 
slechts het object van de systematiek is ver-
anderd. Terugkijkend is het zelfs bij benade-
ring niet mogelijk om het moment van deze 
omslag aan te wijzen. 
 In de laatste scène liggen de drie levenloos 
op een matras voor het ruisende scherm van 
de tv – het enige meubelstuk dat kennelijk 
gespaard is gebleven. Met de door Anna 
opgespaarde slaappillen hebben ze één voor 
één een einde aan hun leven gemaakt. 
 Ook Funny Games eindigt met de dood 
van Anna, Georg en hun kind. Maar in deze 
pendant van Der siebente Kontinent neemt 
het ludieke aspect de rol over van arbeid en 
discipline, en in dat opzicht zijn beide films 
elkaars spiegelbeeld. Er worden spelletjes 
gespeeld – door de indringers, maar aan-
vankelijk ook door hun slachtoffers. Tijdens 
de autorit op weg naar het buitenhuis laten 

Anna en Georg elkaar raden naar de com-
ponist en de titel van de muziekstukken op 
een cd. Met deze openingsscène is direct de 
toon gezet. De knusse gewoonte om spelle-
tjes te spelen keert zich tegen het gezin. De 
twee jongemannen die kort na aankomst 
het huis en het leven van het gezin binnen-
dringen, zijn pure sadisten, in de zin dat ze 
hun slachtoffers willekeurig kiezen en geen 
andere motivatie voor hun gewelddaden 
hebben dan vermaak en speelplezier. Het 
duo doet aftelspelletjes om te bepalen welk 
gezinslid als eerste de kogel krijgt; ze sluiten 
weddenschappen met hun slachtoffers af  
over het aantal uren dat hen nog van het 
einde scheidt. Intussen knipogen ze guitig 
in de camera. 
 De wreedheid van het spel richt zich ook 
tegen de kijker. Indien de indringers al een 
missie hebben, dan is het om het collectief  zo 
hard mogelijk te straffen voor de gewoonte 
om ter ontspanning naar geweldfilms te kij-
ken. De verknochtheid aan verfilmd geweld 
wordt op ironische wijze afgestraft door het 
in zijn meest pure vorm op te dienen, zonder 
enige romantisch-sentimentele compensa-
tie. Als Anna in haar wanhoop aan de kwel-
geesten vraagt ‘Waarom doden jullie ons 
niet meteen?’, krijgt ze als antwoord: ‘U 
moet de amusementswaarde niet vergeten.’ 
[Warum bringt ihr uns nicht gleich um? – Sie 
dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen.] 
Tegen het einde van de film lukt het haar een 
geweer te grijpen en een van de mannen 
neer te schieten, maar de ander pakt snel de 
afstandsbediening van de tv en spoelt de film 
terug. De naïviteit van het publiek, dat even 
kans zag op een wending ten goede, wordt 
genadeloos afgestraft. Het brutale rewind-
effect confronteert de kijkers met hun eigen 
opportunisme en gemakzucht als consu-
ment van bewegende beelden. Dit is een van 
de meest moralistische momenten in het 
oeuvre van Michael Haneke.

Horen en zien

Met de intellectuele verplaatsing van 
Wenen naar Parijs komt er een andere toon 
in Hanekes films. De fase van de formele 
reductie is dan voorbij. Anne en Georges 
Laurent hebben niet alleen een achter-
naam, maar leiden ook een ander soort 
leven met een specifiekere inkleuring dan 
hun Oostenrijkse voorlopers Anna en 
Georg. Ze vertegenwoordigen een verlicht 
cultureel milieu: de Parijse kringen van 
schrijvers, musici, kunstenaars en acteurs. 
In Code inconnu is Anne een actrice, Georges 
een fotograaf; in Caché werken beiden in de 
literaire wereld: zij als uitgever, hij als pre-
sentator van een druk bekeken boekenpro-
gramma op tv; in Amour zijn zowel Anne als 
Georges gepensioneerde musici en conser-
vatoriumdocenten. De drie stellen vertegen-
woordigen niet alleen drie generaties uit 
hetzelfde milieu, maar ook drie opeenvol-
gende carrièrestadia: eerst de ambitieuze 
fase; dan de gesettelde fase; en ten slotte de 
late, teruggetrokken fase. Deze drie genera-
ties leven naast elkaar in dezelfde tijd en 
dezelfde stad. Het gaat dus niet om één stel 
dat gevolgd wordt terwijl het ouder wordt 
en verschillende levensfasen doorloopt. De 
continuïteit van het leven is in Hanekes 
films nooit een evidentie. De vraag of  je ver-
der wil (of  mag) leven, klinkt altijd op de 
achtergrond door. Het spreekt dus niet van-
zelf  dat een gegeven personage met de 
naam Anne Laurent (tweemaal gespeeld 
door Juliette Binoche) de drie levensfasen 
doorloopt om uiteindelijk op hoge leeftijd in 
haar eigen bed te overlijden. Het leven is 
niet veilig voor zichzelf, in geen enkele fase.
 Zo schetst Le Temps du loup (2003) een 
alternatieve wending in het leven van 
Hanekes archetypische echtpaar. Met de 

elementen van Funny Games wordt hier een 
parallelle geschiedenis geschreven. Beide 
films beginnen met het gezin dat per auto bij 
het eigen buitenhuis arriveert en daar 
geconfronteerd wordt met indringers. In 
Funny Games wordt de vader, Georg, al snel 
met een golfclub kreupel geslagen, maar hij 
blijft niettemin in leven tot vlak voor het 
einde van de film. In Le Temps du loup daar-
entegen is Georges Laurent al na vijf  minu-
ten dood. Anne moet het vakantiehuis, dat 
op grote afstand van Parijs ligt, met haar 
twee kinderen verlaten, zonder auto, en 
zwerft rond door het landelijk gebied op 
zoek naar hulp.
 Funny Games wordt beheerst door de 
angst voor de gewelddadige indringers en 
het verlangen om aan hun greep te ontko-
men. Afzonderlijke ontsnappingspogingen 
van Anna en haar zoon lopen op niets uit. 
De vader is immobiel en zit als het ware 
vastgeklonken aan het huis. Hij beperkt 
daarmee de vluchtcapaciteit van de andere 
gezinsleden. In een van de meest pijnlijke 
scènes probeert Anna hem tevergeefs mee 
naar buiten te slepen, in weerwil van zijn 
gebroken been.
 Le Temps du loup laat zien hoe Anne 
Laurent en haar kinderen na het verlaten 
van het buitenhuis in een schemertoestand 
terechtkomen. Het lijk van de vader – ‘de 
man van het huis’ – hebben ze moeten ach-
terlaten. De onbestemde, gedecoupeerde 
staat van het gezin krijgt een echo in de apo-
calyptische situatie waar het drietal vervol-
gens in belandt. Een terugkeer naar de stad 
blijkt niet mogelijk. Het land bevindt zich in 
een algehele ramptoestand, na een ecologi-
sche of  nucleaire catastrofe die verder niet 
wordt uitgelegd. Anne en haar kinderen 
voegen zich bij een grotere groep gestrande 
burgers in een verlaten treinstation, wach-
tend op een trein die nooit zal komen. 
Verschillende aspirant-leiders – of  surro-
gaatvaders – wisselen elkaar af. De film ein-
digt wanneer het zoontje van Anne ’s 
nachts uit bed komt, zich uitkleedt, en naakt 
een groot vuur probeert in te lopen. Een 
oudere, mannelijke figuur, die dienstdoet als 
nachtwaker, houdt hem op het laatste 
moment nog tegen.
 Deze film suggereert dat het idee van de 
heerlijkheid van de vrije natuur slechts een 
fantasie van grotestadsmensen is. Zodra 
men voor zijn overleven daadwerkelijk is 
aangewezen op de bronnen van het platte-
land, valt de bodem onder deze fantasie 
weg. In plaats van overvloed en zinnelijk 
genot heersen er kilte, schaarste en duister-
nis. In het gedrag van de mensen domine-
ren afgunst en eigenbelang. Overigens gaat 
de film zelf  ook mank aan een zekere karig-
heid, of  een filmisch tekort. Het is wellicht 
de enige mislukte film die Haneke heeft afge-
leverd. De conventionele filmkritiek kan 
zeker argumenten aandragen voor deze 
mislukking: het verhaal is te dun; de talrijke 
personages zijn onuitgewerkt en daardoor 
inwisselbaar; het dramatische conflict blijft 
steken in een aanzet. Maar fundamenteler 
is dat Le Temps du loup het geconstrueerde, 
afgebakende ruimtelijk kader mist van 
vooral de Parijse films. Alle andere zwaktes 
en kritiekpunten zijn daar in zekere zin toe 
te herleiden. 

In Code inconnu bestaat iedere scène uit één 
lange, vloeiende camerabeweging, die 
abrupt wordt afgebroken en van de volgende 
is gescheiden door enkele seconden zwart. 
Deze structuur heeft alles te maken met de 
metropolitane omgeving waarin de film zich 
afspeelt. Ze is te beschouwen als een verta-
ling van de dualiteit die de individuele erva-
ring van het straatleven in de grote stad ken-
merkt: enerzijds een altijd doorgaande 
stroom, anderzijds een permanente aaneen-
schakeling van interrupties. De film volgt 

Michael Haneke

Code inconnu, 2000: Anne (Juliette Binoche) en haar bejaarde buurvrouw tijdens de lange mars over het kerkhof
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verhaallijnen die elkaar incidenteel kruisen, 
en ook weer worden afgebroken. Door twee 
van die lijnen vanuit Parijs te volgen tot in 
Roemenië en Mali wordt er met enige nadruk 
een multicultureel, postkoloniaal register 
aangeboord. Toch is de botsing tussen 
‘autochtone’ en ‘allochtone’ elementen in 
de straten van Parijs slechts een graduele 
intensivering van een gegeven dat de grote 
metropolen al sinds hun ontstaan kenmerkt. 
De Duitse socioloog Georg Simmel wees 
honderd jaar geleden al op het verontrus-
tende effect van de ontkoppeling tussen 
visuele en auditieve prikkels in het leven van 
de grotestadsbewoner. Volgens Simmel heeft 
de mens de neiging om datgene wat hij van 
een ander mens ziet, te interpreteren via dat-
gene wat hij van de ander hoort – met name 
de spraak. Ondergedompeld in de kakofonie 
van de metropool is de stedeling echter voor-
al aangewezen op wat hij ziet, en dus beroofd 
van een belangrijke decoderingsmogelijk-
heid. ‘Wie ziet zonder te horen, wordt meer 
in verontrusting gebracht dan hij die hoort 
zonder te zien. Dit is iets kenmerkends voor 
de grote stad. De onderlinge relaties van de 
mensen in de steden worden gekenmerkt 
door een opvallend overwicht van de activi-
teiten van het oog op die van het gehoor.’ 
Simmel koppelt deze ontwikkeling aan de 
opkomst van moderne verkeersmiddelen en 
het openbaar vervoer. ‘Voor de opkomst van 
de autobus, de treinen en de trams in de 
negentiende eeuw, kwamen de mensen niet 
in een situatie waarin zij elkaar minuten- of  
zelfs urenlang moesten aankijken zonder 
met elkaar te spreken.’8 Het gevolg is een 
sterk gevoel van onzekerheid bij het aan-
gaan van intermenselijke contacten, een 
sociale desoriëntatie – en een overheersend 
gevoel ‘daß man auf  allen Seiten von vers-
chlossenen Pforten umgeben ist’.9 
 Het filmmedium sluit nauw aan bij deze 
metropolitane ervaring, doordat het de ont-
koppeling van visuele en auditieve informa-
tie reproduceert en omzet in een structuur 
van parallelle beeld- en geluidssporen, die 
onafhankelijk van elkaar te manipuleren 
zijn. Van die laatste mogelijkheid maakt 
Haneke gretig gebruik. In Code inconnu zien 
we Anne Laurent in gezelschap van haar 
bejaarde buurvrouw over een kerkhof  
lopen, na afloop van de begrafenis van een 
kind uit hun gebouw. Beide vrouwen weten 
of  vermoeden dat het meisje door haar 
vader mishandeld werd en aan de gevolgen 
daarvan is overleden. Ze begeven zich zwij-
gend op weg naar huis, nadat ze de ouders 
van het dode kind met een enkele handdruk 
hebben gecondoleerd. Op het geluidsspoor 
klinkt hard verkeerslawaai, zonder dat er 
een straat met auto’s in beeld verschijnt. 
Het lijkt alsof  dit geluid elders is opgenomen 
en achteraf  aan de beelden werd toege-
voegd. Deze disjunctie van beeld en geluid, 
waarvan de kijker zich in eerste instantie 
niet echt bewust is, bepaalt wel degelijk hoe 
men de scène ervaart. Het lopen van de 
twee vrouwen over het kerkhof  voelt als het 
kruipen door een bak met grind.

De splijting van horen en zien krijgt een 
actieve rol in de ontvouwing van de drama-
tische lijn. Eerder in de film is Anne in haar 
appartement bezig wasgoed te strijken ter-
wijl ze met één oog televisie kijkt. Wanneer 
ze een hard geluid uit de woning van de 
buren hoort, zet ze het volume van de tv uit 
om beter te kunnen luisteren. Het gebonk 
en geschreeuw, dat nu duidelijk te herken-
nen is, noopt haar na een minuut om het 
televisiegeluid weer aan te schakelen. Het 
vermoeden dat zich bij de buren iets gruwe-
lijks afspeelt, buiten haar gezichtsveld, 
wordt later versterkt door een anoniem 
briefje met een verzoek om hulp, dat Anne 
onder haar deur aantreft. Ze is echter niet in 
staat om iets te ondernemen.
 In Code inconnu is de Parijse metro de plek 
waar mensen ‘elkaar minuten- of  zelfs uren-
lang […] aankijken zonder met elkaar te 
spreken’. De setting van oncomfortabele 
stoeltjes met te kleine tussenruimtes onder 
hard tl-licht maakt dat de geroutineerde 
stadsforens zich terugtrekt in een mentale 
cocon. Dat geldt ook voor Anne. In een scène 
aan het einde van de film wordt ze gecon-
fronteerd met een nozem uit de banlieues die 
er plezier in schept de code van het zwijgen 
in de metro te doorbreken door medepassa-
giers luid en treiterend aan te spreken. Hij 
legt daarbij feilloos een vinger op de sociale 
arrogantie die verborgen ligt onder een schil 
van wederzijds respect. Nadat hij door 
iemand tot de orde is geroepen, druipt hij af, 
om echter een minuut later nog één keer 
zeer effectief  het wapen van zijn stemgeluid 
af  te vuren. Anne, die zo al overloopt van de 
stress, barst daarop in huilen uit. Een andere 
scène toont hoe haar vriend Georges, de 
geëngageerde oorlogsfotograaf, zijn camera 
gebruikt om de gewapende vrede in de metro 
te documenteren en er tegelijk voor zichzelf  
aan te ontsnappen. Met een camera om zijn 
nek, verbonden aan een draadontspanner, 
maakt hij portretfoto’s van willekeurige per-
sonen op de zitplaats tegenover hem, zonder 
dat deze het merken.10 Het typeert de dub-
belzinnige opstelling van Georges dat hij op 
deze manier toenadering zoekt tot zijn 
medeburgers zonder hen aan te hoeven 
spreken. Zijn camera traceert de expressie op 
hun meestal apathische gezichten, maar 
houdt hen tegelijk op een afstand. Zonder dit 
apparaat als een buffer tussen hemzelf  en de 
buitenwereld blijft er van zijn engagement 
weinig over. Hij is de oorlogsfotograaf  die het 
leed vastlegt van arme mensen in verre lan-
den, en zich daar goed bij voelt. Zodra er ech-
ter iets gruwelijks gebeurt in zijn eigen 
omgeving, stelt hij zich koud en formeel op. 
Wanneer Anne hem vraagt wat ze moet 
doen met het anonieme briefje en haar ver-
denking van kindermishandeling door de 
buurman, zegt hij dat het hem niet aangaat: 
‘Je ne suis pas concerné.’ Het briefje was 
immers aan haar gericht, niet aan hem. De 
ruzie die hieruit voortvloeit, speelt zich af  in 
de discountsupermarkt waar Anne en 
Georges hun boodschappen doen. Al bijtend 
en verwijtend duwen ze hun winkelwagen-

tje voort, af  en toe een fles wijn of  een zak 
chips van de schappen grijpend. De emoties 
stapelen zich op, als artikelen die bij de kassa 
moeten worden afgerekend.

De gevangene 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
Haneke in zijn films een hard oordeel uit-
spreekt over het pseudo-engagement van 
zijn personages. De titel Caché lijkt daar ook 
een aanwijzing voor. Georges Laurent is in 
deze film weliswaar een publieke figuur, 
maar hij verstopt zich in zijn huis tussen de 
boeken, achter een voordeur versterkt met 
een ijzeren hek. Niet toevallig is de litera-
tuur, zijn artistiek-intellectuele domein, de 
meest huiselijke en verinnerlijkte kunst-
vorm, die veelal binnenshuis geproduceerd 
én geconsumeerd wordt. Het televisiedecor 
waarin hij zijn boekenprogramma presen-
teert, is een kopie van de inrichting van zijn 
woonkamer thuis, waarin een enorme boe-
kenkast domineert. Georges Laurent verte-
genwoordigt in deze film in alle opzichten de 
arrivé, de intellectueel van middelbare leef-
tijd die zijn maatschappelijke rol heeft 
gevonden en zijn ambities heeft waarge-
maakt. In vergelijking daarmee leidt zijn 
fotograferende naamgenoot uit Code incon-
nu een zwervend bestaan: altijd op reis, 
vaak in het buitenland, zonder eigen huis; 
als hij in Parijs is, woont hij bij zijn vriendin. 
 Net als de fotograaf  zit Haneke als filmma-
ker vast aan het onvermijdelijke apparaat 
dat de ruimte bezet tussen hemzelf  en het 
object van zijn engagement. Dit beperkt zijn 
mogelijkheden om te moraliseren, om kriti-
sche uitspraken te doen, en hij weet dat. In 
al zijn films na Funny Games zit het besef  
van die beperking verdisconteerd; het wordt 

als het ware mee verfilmd. Voor Haneke is 
‘de doordringing van de werkelijkheid door 
de apparatuur’ geen hypothese, maar een 
vaststaand feit.11 Dit verklaart zijn ambiva-
lente positie. Om zijn films te maken kan hij 
niet anders dan gebruikmaken van de tech-
nologie die het privédomein heeft openge-
broken en gefragmenteerd. Zijn kritiek op 
het burgerlijk ideaal van een comfortabel 
eigen huis om je met je gezin in terug te trek-
ken, liefst nog gekoppeld aan een buitenhuis 
op enkele uren rijden van de stad, wordt 
door dat gegeven gecompliceerd. Haneke 
stelt zijn eigen positie als regisseur en mani-
pulator aan de orde, juist door die als een 
leegte in beeld te brengen – als een gat in het 
narratieve weefsel van zijn films. Dit is een 
manier om de onzichtbare videocamera uit 
Caché te begrijpen: een apparaat dat in staat 
blijkt om Georges Laurent uit zijn schuil-
plaats te lokken en hem te confronteren met 
de onverwerkte resten van zijn verleden, 
maar dat zelf  niets is, en nergens – een 
onbezette, oningevulde positie.
 De beproeving waaraan Haneke zijn per-
sonages onderwerpt is een ‘optische test’, 
uitgevoerd in naam van een onzichtbaar 
apparaat, een regisserende instantie.12 De 
meest pregnante voorbeelden zijn een audi-
tie- en een repetitiescène in Code inconnu. 
Anne Laurent, de actrice die een carrière op 
het toneel ambieert, wordt hier als het ware 
teruggehaald en vastgehouden door het 
film apparaat waaraan ze juist probeerde te 
ontsnappen. De eerste scène betreft de al 
genoemde Shakespeareauditie. Ze staat in 
haar eentje op een verlicht toneel en speelt 
een fragment voor de regisseur, die ergens 
achterin de donkere theaterzaal zit. Als ze 
klaar is, blijft ze aarzelend staan, wachtend 
op een reactie, die uitblijft. Ze loopt naar de 
rand van het podium en probeert de zaal in 
te kijken. ‘Il y a quelqu’un peut-être?’ roept 
ze, zonder veel te kunnen zien. Niemand 
geeft antwoord. Men ziet slechts enkele sil-
houetten met elkaar fluisteren. Het onbe-
haaglijke van de situatie doet denken aan 
Walter Benjamins beschrijving van de histo-
rische crisis waarin het acteervak belandde 
na de uitvinding van de film. Bij filmopna-
men is geen publiek aanwezig; interactie 
met toeschouwers ontbreekt; in plaats daar-
van spelen acteurs ten overstaan van tech-
nische opnameapparatuur die hun presta-
ties opneemt, beoordeelt en in stukjes 
knipt.13 De auditie van Anne vindt welis-
waar plaats in een theater, maar de zaal is 
leeg en de actrice wordt gefilmd door 
Hanekes camera. Men voelt hoe het filmap-
paraat de theatermachine overschaduwt. 
Anne Laurent komt in die schaduw te staan 
– de schaduw van het medium valt over 
haar heen – en dat is waardoor ze zich onbe-
haaglijk voelt. De leegte van de theaterzaal 
en de stilte die volgt op haar vraag keren 
terug in Caché, wanneer Georges ’s avonds 
laat het huis uitloopt nadat er is aangebeld, 
en hij op straat zijn onzichtbare belager toe-
roept om zich te laten zien: ‘Wat heeft dit te 
betekenen? Kom tevoorschijn, lafaard! Kom 
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Code inconnu, 2000: de ruzie in de supermarkt

Michael Haneke

Code inconnu, 2000: ‘Toon me je ware gezicht.’
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Amour, 2012: Georges (Jean-Louis Trintignant)
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Amour, 2012: Anne (Emmanuelle Riva)
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tevoorschijn en zeg wat je wil!’ Er is nie-
mand; de straat is verlaten. Maar als hij 
terugloopt, vindt hij een nieuwe videotape 
in een plastic zak, die voor de deur van de 
woning is neergelegd. Video verschijnt hier, 
vanuit het niets, als een naar binnen gekeerd 
surveillancemedium dat volledig automa-
tisch functioneert en zonder menselijke tus-
senkomst in het privéleven penetreert. 
 Een andere scène in Code inconnu laat het 
onbehagen van de actrice omslaan in pure 
paniek. Het betreft een camerarepetitie voor 
de misdaadfilm waaraan ze meewerkt. De 
schimmige positie van de regisseur wordt 
nu opgevoerd als een stem buiten beeld, 
achter de camera. We horen hoe de regis-
seur aan de actrice vraagt om zich recht-
streeks tot de camera te richten. Zelf  neemt 
hij de rol van de moordenaar op zich. Hij 

heeft haar opgesloten in een kamer zonder 
ramen, en legt uit hoe hij haar zal vermoor-
den: door middel van het gas uit de oude 
gasverlichting in het plafond. Het door 
Anne gespeelde personage denkt eerst dat 
het een grap is; ze raakt slechts langzaam 
doordrongen van de ernst van de zaak. De 
stem zegt: ‘Ik heb niets tegen u, helemaal 
niets. Ik mag u zelfs wel. Maar u bent in 
mijn val getrapt, dat is alles. […] Ik wil u zien 
sterven.’ Even later begint ze te huilen, en 
vraagt hem om haar te laten gaan. Hij ant-
woordt dat ze hun tijd verspilt. Ze smeekt 
hem om te stoppen, steeds in de camera kij-
kend. Ze vraagt: ‘Maar wat moet ik doen?’ 
Wanneer hij antwoordt, lijkt de regisseur 
niet meer helemaal namens zijn personage 
te spreken. De toon van de stem is veran-
derd. Hij schakelt om van vous naar tu. 
‘Montres-moi votre vrai visage. Ton vrai 
visage.’ De paniek van de actrice verandert 
nu ook van toon; zij valt juist steeds meer 
samen met haar personage. ‘Vous voulez 
quoi?’ Hij herhaalt: ‘Je veux voir ton vrai 
visage.’ Ze begrijpt het niet. ‘Toon me je 
ware gezicht’, zegt de stem op indringende 
toon. ‘Niet die leugens, die truukjes. Een 
echte uitdrukking.’ Ze lijkt overal toe bereid, 
en roept uit: ‘Maar wat moet ik doen?’ – 
‘Wees spontaan! Reageer op wat er gebeurt.’ 
Opnieuw stelt ze de verkeerde vraag: ‘Hoe?’ 
Op dat punt wordt de scène afgekapt.

De beweging van buiten naar binnen zoals 
die stapsgewijs is vastgelegd in de drie 
Parijse films, eindigt in de strenge ruimtelij-
ke beperking van Amour – in het interieur 
van het appartement van Anne en Georges 
Laurent, twee oude mensen van over de 
tachtig. De geleidelijke verinnerlijking van 
de leefruimte vindt er haar eindpunt in de 
liefde. Dat is althans wat de titel van de film 
ons wil doen geloven. 
 Liefde wordt hier nadrukkelijk gekoppeld 
aan huiselijkheid en sereniteit. Het is ken-
nelijk een verschijnsel dat zich pas op hoge 
leeftijd voordoet, wanneer alle andere 
besognes zijn weggevallen of  opgelost; liefde 
als een optelsom van ingesleten gewoonten. 
Niets staat verder af  van de typisch Franse 
idealisering van de vrije liefde als een onver-
wachte gebeurtenis, een atmosferische sto-
ring – een grillig en beweeglijk proces dat 
zich spontaan ontrolt en vooral jonge men-
sen overkomt. De Franse cinema heeft op 
haar manier bijgedragen aan de vorming en 
verspreiding van dit ideaalbeeld.
 Amour daarentegen lijkt uit te dragen dat 
liefde een kwestie is van zelfopoffering en 
zorg voor de ander – en dus van de lange ter-
mijn. Liefde is de toewijding en het geduld 
waarmee Georges zijn zieke, hulpbehoeven-
de vrouw verzorgt. Het kan geen verrassing 
zijn dat Amour door de kritiek werd geprezen 
als de meest ‘milde’ film van Michael 
Haneke. Deze kwalificatie ligt voor de hand. 
Maar wat als de film een andere titel zou 
hebben gehad, bijvoorbeeld La Prisonnière of  
La Captive? Misschien dient de titel om het 
publiek niet te laten zien wat er zich werke-

lijk afspeelt tussen deze twee oude mensen: 
iets dat verlamt en verstikt. Het ziektebeeld 
van Anne Laurent wordt dan een sympto-
matische veruiterlijking van wat liefde met 
mensen doet. Haar situatie wordt geken-
merkt door onvrijheid en afhankelijkheid. 
Naarmate de tijd verstrijkt en haar toestand 
verslechtert, begint Georges zich onverant-
woordelijker te gedragen. Hij neemt de tele-
foon niet meer op, laat berichten onbeant-
woord, en ontslaat de verpleegster (die hij 
incapabel acht). Het resultaat is dat Anne – 
nu permanent bedlegerig – praktisch zijn 
gevangene wordt. Tegen het eind doet hij 
zelfs de deur van de slaapkamer van buiten 
op slot, en probeert hij hun dochter weg te 
houden bij het bed. Ook als het klopt dat hij 
hierbij uit liefde handelt, is het geen pure, 
warme liefde – eerder een schrille variant. 
De romantische liefde ontbreekt bij Haneke 
geheel, en dat geldt niet alleen voor deze 
film, die nog wel naar de liefde vernoemd is. 
Dat Anne Laurent in Caché een buitenechte-
lijke relatie heeft met haar baas, wordt in een 
paar scènes terloops gesuggereerd; meer is 
het niet. Passie lijkt er nauwelijks mee 
gemoeid. De liaison dient vooral om het 
gebrek aan vertrouwelijkheid tussen Anne 
en Georges reliëf  te geven.
 Bij Haneke is liefde in hoofdzaak een 
kwestie tussen ouder en kind. Het is ook 
echt een kwestie, een probleem: schijnbaar 
iets onvoorwaardelijks, maar in werkelijk-
heid een zaak van verwachtingen en frus-
traties, van disciplinering, beloning en 
straf. Deze liefde doet zich altijd voor in een 
situatie van onbalans: de ene partij heeft 
een sterk overwicht op de andere – door 
leeftijd en autoriteit – en kan zich beroepen 
op een impliciet geweldsmonopolie. Een 
situatie van eenzijdige afhankelijkheid 
werkt dat overwicht in de hand. Het kind is 
daarbij overigens niet per se hulpeloos 
overgeleverd aan de wil van zijn ouders; het 
manipuleert mee. In Caché wordt gaande-
weg duidelijk dat Georges op zesjarige leef-
tijd middels een list heeft voorkomen dat 
zijn ouders een ander kind zouden adopte-
ren. Het ging om het zoontje van hun 
Algerijnse werknemers, een echtpaar dat 
in de Parijse rellen van oktober 1961 door 
politiegeweld was omgekomen. Georges 
pleegde obstructie omdat hij de liefde van 
zijn ouders niet met een ander kind wilde 
delen. Vijftig jaar later komt de zoon van 
deze Majid hem daarvoor alsnog ter verant-
woording roepen.
 De ongelijkheidsrelatie die bij Haneke met 
de liefde samenhangt, kan zich ook tussen 
twee volwassenen voordoen. Dit is het geval 
in La Pianiste, waarin zelfs twee gevallen 
van ongelijkheid door elkaar lopen. De 
amoureuze verhouding tussen de vrouwe-
lijke professor en haar veel jongere student 
wordt doorkruist door de verstikkende rela-
tie van diezelfde vrouw met haar dominan-
te moeder, bij wie ze nog in huis woont (en 
waarmee ze zelfs het bed deelt). De twee 
onevenwichtige relaties vertroebelen elkaar 
op dramatische wijze. Liefde gedraagt zich 

in deze kluwen als een distillaat van geweld, 
bijeengehouden door een bloedband die 
niet ter discussie staat. 
 Naarmate de gefilmde ruimte kleiner 
wordt, zoals in Amour, concentreert het 
geweld zich ook in een kleinere ruimte – en 
in kleinere gebaren. Misschien verklaart dat 
de indruk van mildheid. Het meest geweld-
dadige moment in de film is niet het doden 
van Anne door Georges, maar – kort daar-
voor – de klap die ze van hem in haar gezicht 
krijgt als ze weigert te drinken. In die fase is 
haar aftakeling al vergevorderd; ze begint 
kinds te worden, ze brabbelt en roept her-
haaldelijk om haar mama. De hardnekkige 
weigering om te drinken, die Georges tot 
wanhoop drijft, heeft ook iets kinderlijks. 
Papa slaat het ongehoorzame kind. Deze 
klap, waarvoor Georges zich vrijwel meteen 
verontschuldigt, roept een andere klap in 
herinnering: de klap die Anna in Der siebente 
Kontinent aan haar dochter Evi geeft, omdat 
het meisje op school heeft gedaan alsof  ze 
plotseling blind was geworden en daar ver-
volgens tegenover haar moeder over liegt. 
Later ontdekt Anna tussen de spullen van 
Evi een uitgeknipt krantenartikel met de 
strekking dat blinde kinderen meer liefde 
van hun ouders krijgen dan ziende.
 De beweging van buiten naar binnen die 
de drie Parijse films gezamenlijk beschrijven, 
is in wezen een ruimtelijke inkrimping, die in 
Amour uitmondt in opsluiting en gevangen-
schap. Dit verkleinen van de leefruimte is te 
beschouwen als de ruimtelijke vertaling van 
een inkrimping op het affectieve vlak. In 
zekere zin vormt de ziekte van Anne Laurent 
voor Haneke een instrument om de liefde 
tussen twee volwassen mensen om te kne-
den tot een asymmetrische relatie – een lief-
desband gemodelleerd naar de relatie tussen 
ouder en kind. Het microgeweld van opvoe-
ding en ouderschap completeert op deze 
manier de invasieve beweging, die bij Haneke 
vaak wordt belichaamd door de indringer en 
de immigrant – twee gedaanten van de 
vreemdeling die appelleren aan de angsten 
en geweldsfantasieën van de burgerij. Het 
geweld dat altijd eerst van buiten lijkt te 
komen, leidt zo uiteindelijk tot de vreemde-
ling die in de vader of  de moeder schuilt.

Noten

 1 James Wood, Echt kijken: leven, dood, detail, in: 
De Gids nr. 8, jrg. 177, 2014, p. 4.

 2 Dit fragment is op mijn verzoek vertaald door 
Christine Ayoub, Isabelle Dierkens, Amandine 
Lemaire en Julie Carlier, aan wie ik veel dank 
ben verschuldigd.

 3 La Pianiste uit 2001 is weliswaar een 
Franstalige film, gemaakt met Franse acteurs, 
maar speelt zich af  in Wenen, zoals de 
gelijknamige roman van Elfriede Jelinek vereist.

 4 In een typisch Parijse straat bevinden zich op 
straatniveau voornamelijk winkels, 
entreeportalen en conciërgewoningen.

 5 Stanley Cavell, The World Viewed: Reflections on 
the Ontology of  Film. Enlarged Edition, 
Cambridge (Mass.)/London, Harvard 
University Press, 1979, p. 126.

 6 In Code inconnu is het stel ongetrouwd en heeft 
Anne de achternaam Laurent.

 7 Fredric Jameson, The Modernist Papers, London/
New York, Verso, 2007, p. 157.

 8 Georg Simmel, Exkurs über die Soziologie der 
Sinne, in: idem, Soziologie. Untersuchungen über 
die Formen der Vergesellschaftung, Berlin, 
Duncker & Humblot, 1958, p. 486. Geciteerd 
in: Walter Benjamin, Het Parijs van het Second 
Empire bij Baudelaire (vertaald door Wim 
Nootenboom), Amsterdam, Arbeiderspers/
Synopsis, 1979, p. 32. 

 9 Simmel, ibid.
 10 Deze episode is geïnspireerd door het werk van 

de Franse fotograaf  Luc Delahaye, wiens 
clandestiene metroportretten (uit de serie 
L’Autre, 1995-1997) in Code inconnu worden 
getoond als waren zij het werk van Georges. Zie 
ook de bespreking van Delahayes werk door 
Steven Humblet in diens recensie van de 
tentoonstelling Faces Now. Europese 
portretfotografie sinds 1990, in: De Witte Raaf nr. 
174 (maart-april 2015), katern ‘Ondertussen’, 
p. 3.

 11 Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk 
van zijn technische reproduceerbaarheid (vertaling 
Henk Hoeks), Nijmegen, SUN, 1985, p. 37.

 12 Ibid., p. 23.
 13 Ibid., p. 24.

Michael Haneke

Amour, 2012: Georges en zijn dochter (Isabelle Huppert)

Michael Haneke

Amour, 2012: Anne wil niet drinken

Michael Haneke

Caché, 2005: Georges Laurent (Daniel Auteuil) in  
confrontatie met de zoon van Majid (Walid Afkir) 
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DOMINIC VAN DEN BOOGERD

Wat is het wezen van de fotografie? In zijn 
essay De lichtende kamer (1980) formuleert 
Roland Barthes een antwoord dat even een-
voudig is als exact. Het eigene van de foto, 
dat waarin zij verschilt van alle andere vor-
men van visuele weergave, is dat zij onte-
genzeggelijk bewijst: ça a été, dit-is-geweest. 
Wat de foto ook weergeeft, een persoon, een 
voorwerp, een omgeving – het heeft werke-
lijk bestaan, al is het maar voor een moment. 
Existentieel gesproken kan het zich nimmer 
meer herhalen, want wat de fotografie tot in 
het oneindige mechanisch reproduceert 
heeft zich slechts op één moment als zoda-
nig voorgedaan.1 Dat is de onherleidbare 
kern van de fotografie, haar noeem zoals 
Barthes het noemt.2 
 Ook de Nederlandse kunstenaar Simon 
van Til (1985) stelt de vraag naar het eigen-
lijke van de fotografie. Hij doet dat op vast-
houdende, secure en doordachte wijze. Niet 
om de grondslagen van het medium op te 
diepen, of  om zijn immanente kwaliteiten 
aan het licht te brengen. Hij wil het raadsel 
van het fotografische beeld ten volle laten 
resoneren.
 Untitled (2015) kan dienen als pars pro 
toto voor Van Tils beeldend onderzoek. De 
chromogene print is van bescheiden afme-
tingen: 9,5 bij 12 centimeter. De maat stemt 
overeen met die van het fotonegatief  van 4 
bij 5 inches (circa 10,2 bij 12,7 centimeter, 
de randen van het negatief  gaan net schuil 
achter het passe-partout). Het formaat van 
de afdruk is dus nadrukkelijk gerelateerd 
aan de standaard van de fototechniek, niet 
aan bijvoorbeeld de grootte van het motief. 
Dat is indicatief  voor de zelfreflectie die Van 
Tils fotografische werk kenmerkt.
 Het motief  is een kruikje waarvan de pre-
cieze functie onbekend is. Het is aangetrof-
fen bij archeologische opgravingen in Peru 
en dateert uit de periode van de Chimú-
cultuur, van circa 900 tot 1470. Vaststaat 
dat het object een rituele waarde vertegen-
woordigt; waarschijnlijk werd het meegege-
ven aan de doden op hun reis naar het hier-
namaals. Het is van terracotta, matzwart 
van kleur, en heeft een gestroomlijnde vorm 
die doet denken aan de romp van een vogel, 
met aan de bovenkant iets wat lijkt op een 
handvat. Met zijn keuze om dit precolumbi-
aanse aardewerk te fotograferen in zijn stu-
dio heeft de kunstenaar het object onttrok-
ken aan wat Barthes de ‘mateloze chaos der 
voorwerpen’3 noemt en in het brandpunt 
van de belangstelling geplaatst.
 Hoewel, ‘brandpunt’ is misschien niet het 
goede woord. De foto is gemaakt met een 
technische camera, een Cambo Legend, die 
door het grote formaat van het negatief  
haarscherpe detaillering oplevert. Waarom 
lijkt het beeld dan toch onscherp? De wazig-
heid komt voort uit het feit dat het om een 
dubbelopname gaat. De kunstenaar heeft 
het object tweemaal gefotografeerd op het-
zelfde negatief, eenmaal tegen een witte 
achtergrond en eenmaal tegen een groene. 
Beide opnamen schijnen door elkaar heen; 
ze vallen net niet naadloos samen, waar-
door een effect van verdubbeling ontstaat. 
Langs de contouren van het object tekent 
zich een tweede omtrek af, aan de linkerzij-
de lichtgrijs, aan de rechterkant donker-
groen. Het maakt de begrenzing van het 
voorwerp schimmig en diffuus. De verdub-
beling werkt verwarrend. Fotograferen is 
immers indexeren; de lens van de camera is 
als de wijsvinger die aangeeft: ‘Kijk, hier’. In 
Untitled verspringt dat ‘hier’ steeds van 
plaats, van links naar rechts, van rechts 
naar links. Alsof  het object van observatie 
zich verzet tegen de focus.
 In de verdubbeling schuilt een analogie 
met het scheelzien. Bij het zogeheten bino-
culaire zicht wordt wat het linkeroog ziet en 
wat het rechteroog ziet door de hersenen 
samengevoegd tot één beeld. Van scheel-
zien, met een medische term strabisme 
geheten, is sprake wanneer één oog een 
afwijkende stand heeft, bijvoorbeeld naar 
binnen gekeerd, richting de neus. Scheelzien 
ontstaat meestal tijdens de kinderjaren. 
Scheel kijkende kinderen slagen erin het 

beeld dat het scheef  staande oog registreert 
‘weg te drukken’, waarmee dubbelzien 
wordt voorkomen. Als scheel kijken zich op 
latere leeftijd voordoet, hebben de hersenen 
dat vermogen verloren en kan dubbelzien 
het gevolg zijn. Volgens deze analogie zou 
Untitled een onvolkomen beeld kunnen zijn, 
waarbij de samensmelting van de twee 
delen tot een geheel spaak loopt. Het ver-
dubbelde gezichtsveld evoceert het spook-
beeld van het strabisme.
 De ironie wil dat de fotografie zelf  vaak 
wordt gezien als een verdubbeling van de 
werkelijkheid, en de foto als een kopie. 
Feitelijk is een foto niets anders dan de che-
mische registratie op lichtgevoelig materi-
aal van weerkaatsingen van licht, door 
Barthes wat plechtig omschreven als ‘de 
emanatie van de referent’.4 Het licht dat 
door het Peruviaanse voorwerp in de stu-
dio werd gereflecteerd, bereikt ons hier en 
nu, als de stralen van een uitdovende ster, 
in de vorm van een tweedimensionale beel-
tenis die bestaat uit gradaties van licht en 
donker. Wat de foto uitzonderlijk maakt, is 
dat de emanatie zelf  is verdubbeld, door de 
tweevoudige belichting van de film. De 
beide opnamen vormen een soort monta-
ge, en montage, wist Sergei Eisenstein, 
betekent conflict.
 Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, een 
foto te bekijken los van wat zij voorstelt. Het 
fotografische beeld is onscheidbaar van zijn 
referent. Het evenbeeld dat door de referent 
wordt ‘uitgezonden’ in de vorm van licht-
stralen noemt Barthes het spectrum van de 
fotografie, een term waarin het etymolo-
gisch verband doorklinkt met ‘spektakel’ 
(schouwspel) en met ‘spectre’ (spook). Met 
dat laatste doelt de schrijver op ‘iets lichte-
lijk angstaanjagends’ dat volgens hem fun-
damenteel is voor de fotografie: ‘de terug-
keer van de afgestorvene’.5

 Er zijn meerdere verbanden tussen de 
fotografie en de dood. Bekend is het verhaal 
uit de negentiende eeuw dat mensen die 
voor het eerst werden gefotografeerd bang 

waren hun ziel te verliezen aan de foto (nog 
altijd bezigt men termen als ‘een foto schie-
ten’ en wordt de camera vergeleken met een 
geweer). Tot op de dag van vandaag hebben 
we de gewoonte om fotografische portretten 
te bewaren ter herinnering aan dierbaren 
die zijn overleden. Maar ook als de geportret-
teerde nog in leven is, maakt de foto de dood 
invoelbaar. Zij toont de dierbare immers op 
een moment dat definitief  voorbij is, voor-
goed verloren. Zelfs het meest achteloze 
kiekje impliceert een abrupte coupure, alsof  
de geliefde rücksichtslos van het hier en nu 
wordt afgeknipt. Net als de dood is de foto 
onherroepelijk en definitief. Beide worden 
getekend door dezelfde essenties, onbeweeg-
lijkheid en stilte.6

 In Untitled speelt nog een andere ver-
wantschap tussen de fotografie en de dood, 
die voortkomt uit de associatie tussen de 
sluiter van de camera en het ooglid. Het 
moment dat Van Til heeft vastgelegd – of  
preciezer geformuleerd: de twee momenten 
die hij bijeen heeft gevoegd – zijn ogenblik-
ken waarop zich geen beweging heeft voor-
gedaan, waarop het voorwerp roerloos voor 
de lens verscheen, als een stilleven. De twee 
door elkaar heen schijnende opnamen laten 
vermoeden dat gedurende de periode tussen 
de eerste en de tweede opname niets is ver-
anderd (dat in werkelijkheid de kleur van de 
achtergrond is verwisseld is aan de foto niet 
te zien). Toch is er tussen de twee opnamen 
tijd verstreken. De wereld is bij de tweede 
klik van de sluiter niet meer dezelfde als bij 
de eerste. Dat is het merkwaardige van 
Untitled. Het bevriest niet één moment in de 
tijd (een geliefde gemeenplaats als men 
spreekt over fotografie), maar twee. Het 
markeert daarmee een pauze, een interval, 
een vacuüm tussen twee momenten in. 
Vergelijk het met het knipperen van de 
ogen. Deze natuurlijke reflex duurt tussen 
de driehonderd en vierhonderd millisecon-
den, is ooit berekend. Zo ultrakort dat we de 
tijdelijke verdwijning van het licht niet eens 
bewust ervaren. Toch zet de onderbreking 

van het zicht, hoe miniem ook, de kijker 
voor even buitenspel, alsof  hij een kort 
moment niet meer bestaat, schijndood is. 
Dat is wat Untitled in beeld brengt: het hiaat 
in onze waarneming dat paradoxaal genoeg 
de continuïteit van het zien waarborgt. 

Noten

 1  Roland Barthes, De lichtende kamer (1980), 
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1988, p. 14.

 2  Ibid., p. 84. Het Franse ‘noème’ is door Maartje 
Luccioni met een eigen interpretatie vertaald in 
‘noeem’.

 3  Ibid., p. 16.
 4  Ibid., p. 87.
 5  Ibid., p. 19.
 6  Christian Metz, Photography and Fetish (1985), 

in: David Campany (red.), The Cinematic, London, 
Whitechapel Gallery, 2007, pp. 126-127.

Werk van Simon van Til is tot 1 november te 
zien in Zeebonken en Strandgasten in De 
Mesdag Collectie (Laan van Meerdervoort 
7-F, 2517 AB Den Haag; 070/362.14.34, 
demesdagcollectie.nl) en tot 17 januari 
2016 in When I Give, I Give Myself  in het 
Van Gogh Museum Amsterdam (Museum-
plein 6, 1071 DJ Amsterdam; 020/570.52.00, 
vangoghmuseum.nl). Van 16 april tot 17 
juli 2016 neemt hij deel aan de groepsten-
toonstelling Snapshot of  a Larger Order in 
De Ketelfactory te Schiedam (Hoofdstraat 
44, 3114 GG Schiedam; 010/473.81.23, 
deketelfactory.nl). 

Sluitertijd
Over Untitled (2015) van Simon van Til

Simon van Til

Untitled, 2015
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 6 rue St-Georges: Louise Bourgeois Les têtes bleues et les femmes rouges  
  11 September – 31 October 2015

  Thomas Houseago   
  13 November – 19 December 2015

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

FIAC: 22 – 25 October 2015, Booth 0.B25

Xavier Hufkens
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Ondertussen
omtrent het einde van het kunstenaarschap. Suchan 
Kinoshita, Ulrike Lindmayr en Gert Verhoeven stelden een 
menu samen van performances, theatervoorstellingen, 
muziekoptredens, screenings en lezingen rond het laatste 
werk. Vanaf  de vroege namiddag tot laat ’s avonds worden 
werken uit verschillende disciplines opgevoerd (Hanns 
Eisler en Richard Strauss, Oriol Vilanova en Samuel Beckett, 
Bernd Lohaus en Matt Mullican, Ria Pacquée…). Meer info 
via users.telenet.be/lls387.

Lezingen
A+-lezingen in Bozar. Op do 17 september architectenbu-
reau V+ naar aanleiding van hun tentoonstelling V+ 2014-
2015 in het Paleis voor Schone Kunsten; op wo 7 oktober de 
Engelse architect Stephen Bates; op di 27 oktober de Portugese 
architect Eduardo Souto de Moura, die de ontwerpwedstrijd 
won voor een crematorium in Evere. Telkens om 20u in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel. Meer info via a-plus.be.

What’s next? Paneldiscussies op Unseen Photo Fair. 
Naar aanleiding van Unseen Photo Fair vindt op vr 18 sep-
tember om 14u de paneldiscussie Photography and its 
Institutions, Reconsidering the Future plaats over de manie-
ren waarop een fotografi e-instelling te werk kan gaan bin-
nen een snel veranderende visuele cultuur, onder leiding 
van Marcel Feil (Foam) met Florian Ebner (Museum 
Folkwang), Duncan Forbes (Fotomuseum Winterthur) en 
Brett Rogers (The Photographers’ Gallery). Op za 19 sep-
tember om 17u volgt de paneldiscussie Practice and Theory: 
Truth, Representation and Morality over het nut, de waarde 
en de betekenis van fotografi e en visuele informatie om een 
nieuwe, betekenisvolle relatie met de wereld aan te gaan, 
onder leiding van Marcel Feil (Foam) met Florian Ebner 
(Museum Folkwang), John Roberts (criticus en curator) en 
Geert van Kesteren (kunstenaar). 

New for now. The origin of  fashion magazines. Naar 
aanleiding van de tentoonsteling New for now. The origin of  
fashion magazines in het Rijksmuseum houdt conservator 
Els Verhaak op zo 20 september om 14u een lezing over de 
verspreiding van het modenieuws vanaf  midden 16e eeuw. 

Rijksmuseum Auditorium, Museumstraat 1, Amsterdam 
(rijks museum.nl). Toegang e 15.

ZEROnow: A Symposium on the Topicality of  ZERO. 
Op do 24 en vr 25 september presenteren het Stedelijk 
Museum Amsterdam, Stedelijk Museum Schiedam, de 
ZERO Foundation Düsseldorf  en TodaysArt Festival (Den 
Haag) een tweedaags symposium over de geschiedenis van 
ZERO en de actuele relevantie ervan. Op donderdag staan in 
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Nieuws
Kunstbeurzen: Amsterdam Drawing, Unseen Photo 
Art fair, Art The Hague. Van 17 tot 20 september vindt in 
Amsterdam de vierde editie plaats van de jaarlijkse kunst-
beurs voor gouaches, aquarellen, houtskool- en pen-, olie-
verf- of  inktwerken op papier. Vijftig Nederlandse en inter-
nationale galeries tonen werk van jong talent en gevestigde 
kunstenaars. De locatie is, net als voorgaande jaren, een tij-
delijk paviljoen op de NDSM-Werf  aan het IJ in Amsterdam-
Noord. Bijna gelijktijdig, van 18 tot 20 september, loopt in 
de Westergasfabriek in Amsterdam de beurs voor fotografi e 
Unseen. 54 internationale galeries tonen de recentste ont-
wikkelingen in hedendaagse fotografi e. De randprogram-
matie omvat lezingen, debatten en een boekenmarkt. Van 7 
tot 11 oktober vindt de derde editie van Art The Hague 
plaats. Speciale aandacht is er voor het werk van Jeroen 
Henneman. De bezoeker kan ter gelegenheid genieten van 
een combiticket dat toegang biedt tot alle deelnemende 
instellingen, met onder andere het Gemeente museum Den 
Haag, GEM, Haags Historisch Museum en de Haagse 
Binnenstad. (amsterdamdrawing.nl, unseenamsterdam.
com, artthehague.nl)

Renzo Martens krijgt de Witteveen+Bos-prijs voor 
Kunst+Techniek. De veertiende winnaar van de 
Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek is Renzo Martens 
(1973). Volgens de jury zet Renzo Martens technologie op een 
betekenisvolle en innovatieve manier in om cruciale vragen te 
stellen over de wijze waarop geld, technologie en kennis zich 
in bepaalde regio’s concentreren, terwijl andere regio’s ervan 
verstoken zijn. De Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 
wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een bijeenkomst in de 
Bergkerk in Deventer. De oeuvreprijs bestaat uit een geldbe-
drag van vijftienduizend euro, een boek over het werk van de 
kunstenaar en een expositie in de Bergkerk. Eerder deze zomer 
was Martens ook al laureaat van de Amsterdamprijs voor de 
Kunst 2015 – categorie Beste Prestatie. (witteveenbos.nl en 
amsterdamsfondsvoorde kunst.nl)

Bitte nicht wecken. 9 ½ uur omtrent het laatste werk. 
Op za 3 oktober 2015 organiseert LLS 387 (Antwerpen) in 
samenwerking met HEDAH (Maastricht) een programma 

Werk van Jan Schoonhoven (achteraan) en herman de vries (vooraan), 
in de tentoonstelling ‘Nul’, Stedelijk Museum Amsterdam, 1962

“Muzikale ontmoeting tussen Jo Delahaut en 
de grafische partituren van Frank Agsteribbe”

Tentoonstelling 
14 SEPTEMBER — 18 OKTOBER
Te bezichtigen op zaterdag en maandag 
van 15u tot 18u en op zondag van 10u tot 13u
Of na afspraak

Vernissage
13 SEPTEMBER — 15U
In aanwezigheid van 
Frank Agsteribbe

Koen Van Sumere
Sylvie Wauters

Maïsstraat 4
9000 Gent

Tel  09 233 21 18
Mob 0475 65 68 74

koen@weareapart.be
www.weareapart.be

A R T   G A L L E R Y

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

HENDRIK VERMEULEN SOLO SHOW 
30.08 – 04.10.2015

‘WORKS ON PAPER’ GROUP SHOW 
Koen Broucke, Yves Beaumont, Elke Andreas Boon, Peter Depelchin, 
Stéphanie Leblon, Trees De Mits, Erlend Van Landeghem, Hendrik Vermeulen

30.08 – 04.10.2015
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Hedendaagse kunst en architectuur 
in de historische binnenstad van Brugge
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het Stedelijk Museum van 10 tot 17u drie sessies gepland. 
In de eerste sessie geven curatoren een presentatie over 
recente ZERO-tentoonstellingen, met als sprekers onder 
meer Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum 
Amsterdam), Colin Huizing (Stedelijk Museum Schiedam), 
Mattijs Visser (ZERO Foundation, Düsseldorf), Johan Pas 
(Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen) 
en Petra Heck (gast-co-curator TodaysArt, Den Haag). In de 
tweede sessie houdt Rem Koolhaas een lezing over de actu-
aliteit van ZERO en de inspiratie die hij putte uit de kunst-
praktijken van de jaren 50 en 60, gevolgd door een discus-
sie. De derde sessie gaat over de kunstenaar als curator, met 
presentaties door Bruce Altshuler, professor Museumstudies 
aan de New York University, en Tiziana Caianiello (ZERO 
Foundation, Düsseldorf), gevolgd door een gesprek gemode-
reerd door Margriet Schavemaker. De vierde sessie vindt 
vrijdag van 13 tot 17u plaats in De Pier in Scheveningen en 
handelt over de nooit gerealiseerde manifestatie ZERO on 
Sea. Toegangsprijs en meer info via stedelijk.nl.

Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. 
Valerie Krause op di 13 oktober, Ursula Mayer op di 20 
oktober, William Monk op di 27 oktober, Omer Fast op di 3 
november, Nina Canell op di 10 november, Elizabeth Price 
op di 17 november. Telkens om 17u in De Ateliers, 
Amsterdam (de-ateliers.nl).

KMSKA – Lezingen op zondag. Op 8 november G.H. 
Breitner. Schilder, tekenaar en fotograaf  van het Amsterdamse 
stadsleven door Freek Heijbroek, oud-conservator Rijks-
museum Amsterdam. Om 11u in het Prins Leopold Instituut 
voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155, 
Antwerpen. Toegang gratis, vooraf  inschrijven via kmska.be.

Beeldende kunst
Atopolis. In het kader van ‘Mons 2015’ brengen Dirk 
Snauwaert en Charlotte Friling van het Brusselse WIELS 
onder de titel Atopolis 23 kunstenaars samen in de oude 
kazerne ‘Manège de Sury’ en de aanpalende kloosterschool. 
Atopolis kaart een erg actueel onderwerp aan. Mondiale 
economische en politieke ontwikkelingen brengen massale 
migratiestromen op gang en gaan gepaard met fenomenen 
als culturele ontworteling en ‘métissage’. De vraag is hoe 
daarmee (artistiek) om te gaan, in het bijzonder nu, na de 
crash van 2008 en met de oorlogen in het Midden-Oosten, 
er nog weinig reden voor (vooruitgangs)optimisme lijkt te 
bestaan. De curatoren leggen daarbij expliciet een link met 
het industriële verleden van Mons, waar de industriële 
revolutie in de 19e eeuw leidde tot grote economische bloei. 

Ook toen bracht dat sociale ontworteling en rassenvermen-
ging mee, maar er ontstond tegelijk een nieuwe samenle-
ving met een soms opmerkelijk utopisch elan.
 De catalogus behandelt die historische component van de 
tentoonstelling uitvoerig. Hij brengt daarbij ook ter sprake 
dat Bergen de resten huisvest van de gigantische steekkaar-
tencollectie van Paul Otlet (1868-1944). Die had moeten 
leiden tot een ‘wereldcentrum van kennis’, een ‘Mundaneum’ 
dat alle beschikbare informatie door een ingenieus systeem 
met elkaar zou verbinden. Deze mechanische voorloper van 
de ‘hyperlink’ vormde zelfs de basis voor de huidige interna-
tionale standaard om boeken te classifi ceren. Een link is zo 
ook snel gelegd met de digitale toekomst van Bergen, nu 
onder meer Google besloten heeft om vlakbij een nieuw 
hoofdkwartier op te zetten.
 In de tentoonstelling zelf  ontbreekt die achtergrondinfor-
matie, en daardoor treft vooral het naïeve optimisme van 
schetsen en tekeningen van wereldverbeteraars als Otlet. 
Het project van Otlet en geestverwanten getuigt van een 
onproblematisch geloof  in een universele standaard die elke 
menselijke activiteit zou kunnen determineren. Uitleg volgt 
zelfs niet bij een uitgave van het pamfl et Le droit à la paresse 
(Parijs, 1883). Daarin uit Paul Lafargue, zelf  een kind van 
migratie en rassenvermenging, virulente kritiek op zowel 
het kapitalisme als de sociaal-utopische alternatieven 
ervoor. Lafargue laakt de kronkelredeneringen die ‘arbeid’ 
gelijk stellen aan levensvervulling. Gezien net het digitale 
tijdperk, naar het model van de artistieke wereld, zelfuitbui-
ting tot geheim principe heeft verheven, lijkt het evident om 
daarop in te gaan. De vraag is waarom dat, althans in de 
tentoonstellingsruimte, nauwelijks gebeurt.
 In een apart essay in de catalogus maakt Snauwaert het 
waarom van die terughoudendheid duidelijk. In het spoor 
van de Frans-Antilliaanse denker Edouard Glissant (1928-
2011), aan wie de term ‘Atopolis’ ontleend werd, ontwik-
kelt hij een kleine kritiek van utopie en vooruitgangsden-
ken. Hij vertrekt van de vaststelling dat we wreed ontwaakt 
zijn uit de droom van een transparante samenleving zonder 
geschiedenis, of  nog, uit het simulacrum van het einde van 
de geschiedenis. Een situatie die ons opzadelde met een 
melancholische blik op de toekomst. Die paradoxale ‘melan-
cholie’ traceert hij ook in vele utopisch-artistieke projecten 
die in de Borinage het licht zagen, en die getuigen van een 
verlangen om voorbij alle praktische obstakels een betere 
toekomst te kunnen denken. Zonder recht te doen aan 
Snauwaerts subtiliteiten kan je uit zijn tekst afl eiden dat 
dergelijke toekomstvisies, vaak door een naïef  universalis-
me, abstractie dreigden te maken van de interne en externe 
spanningen en contradicties die iedere taal, gedachte en 
ervaring kenmerken. Van werkelijke ‘universaliteit’ kan 
volgens hem, in het spoor van Glissant, daarom enkel spra-
ke zijn als die spanningen gethematiseerd worden, zonder 

ze op te heffen. Met dit betoog in het achterhoofd kan je het 
documentaire deel van de tentoonstelling lezen als een con-
frontatie van twee soorten toekomstdenken: enerzijds het 
reducerende, maar daardoor ook enthousiasmerende uni-
versalisme van pakweg Otlet; en anderzijds het tegendraad-
se en ‘weigerende’ denken van Lafargue. 
 Het documentaire deel van de tentoonstelling is zo een 
opmaat voor het artistieke deel dat, aldus Snauwaert, aan 
deze toestand van oneindige differentiatie vorm zou geven. 
De tentoonstelling zet dus in op kunst die een kritiek formu-
leert op de samenleving, niet vanuit een absoluut punt, 
maar vanuit een verlangen of  een melancholische hunke-
ring naar de toekomst. Ze voert die op als een ander soort 
utopie, of  atopie, een alternatief  voor het vooruitgangsopti-
misme dat sinds de crisis in 2008 onmogelijk, maar deson-
danks onmisbaar lijkt. Die ‘atopolis’ is een stad, een samen-
leving of  een taal die niet concreet te omschrijven valt, die 
‘vloeibaar’ en dus onbereikbaar blijft, maar toch als een 
horizon van het handelen dient. De ‘vloeibare’ identiteit 
van die kunst staat volgens Snauwaert haaks op de destruc-
tieve idee van de atopische stad waar alle verschillen glad-
gestreken zijn door een globale, disruptieve economie 
(waarmee, zij het slechts in bedekte termen, ook een kritiek 
op de uitbuiting binnen de ‘creatieve economie’ geleverd 
wordt).
 Trouw aan deze bedenkingen presenteren de curatoren 
een tentoonstelling zonder duidelijk parcours, zonder sys-
teem of  taxonomie. Ze is eerder opgevat als een ‘archipel’, 
een ‘rhizoom’ van werken die elkaar versterken in hun ver-
schillen. Toch eist een aantal ervan veel meer aandacht op 
dan andere. Thomas Hirschhorn laat voor Globalization 
Reversed (2014) alweer een forse lading tape en andere 
troep aanrukken om een hele zaal van de Manège in te pak-
ken, vol te kliederen en vol te proppen met slogans, objecten 
enzovoort. In krom ‘international English’ ventileert hij 
diepzinnigheden als: ‘The globality is an active poetics 
which allows multiple exchanges and which make possible 
to remain yourself  while becoming another.’ Klaarblijkelijk 
ontleent hij deze en andere gedachten aan Glissant. Je kan 
hier ook een lezing van deze auteur op video volgen, of  zijn 
volledige geschreven oeuvre consulteren – maar wie begeeft 
zich daarvoor naar een museum? Dat is niet alles: 
Hirschhorn nodigt het publiek uit om met polystyreenblok-
ken en Post-its uitdrukking te geven aan zijn overpeinzin-
gen. Mogelijk kadert dit mooi binnen het idee om alle ruim-
te te geven aan verschillen en spanningen, maar het 
resultaat is een stortvloed aan trivialiteiten. Daardoor 
dreigt het totale onverschilligheid uit te lokken. Hirschhorn 
doet namelijk twee dingen tegelijk. Enerzijds ventileert hij 
een naïef-extatisch bevrijdingsdenken dat hij klaarblijkelijk 
zelf  aanhangt. Anderzijds ondergraaft hij zijn onderne-
ming door er ‘participatie’ op los te laten, alsof  hij zijn eigen 

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

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

ROBERT BARRy
Works 1962 until present. Curated by Franz-W. Kaiser 

11/09 – 14/11

Ename Actueel
RITUALIA

Ruben Bellinkx – Joachim Coucke – Conny Kuilboer – Pierre De Buck – Ieva Epnere – Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir – Jura Shust – Sarah Westphal
tentoonstelling · 23 augustus – 18 oktober 2015 – Oscar van den Boogaard · curator 
pam Ename · archeologisch park · erfgoedcentrum · Sint-Laurentiuskerk · pam-ename@oost-vlaanderen.be · www.pam-ename.be Ru
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

• Jerry Keizer
• BEING TOUCHED BY AN  
 ANGEL JUST BEFORE BIRTH
 Joseph Semah
• Bovenzaal: 
 Auke de Vries
 29/08–30/09

• Amsterdam Drawing
Hamid el Kanbouhi
 17/09–20/09

• Art The Hague 
Gijs Assmann, Rinke Nijburg, 
Joost van den Toorn
 07/10–11/10

• Zucht zocht Zicht 
 (Herinneringen aan Vincent)
 Pieter Laurens Mol
• Toon Teeken 
 07/11–09/12

  

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

• Conversation Piece  
met Jan Hoek
 23/09

• Background Evening 
performance van Momu & No Es
 01/10

• Highway 
Momu & No Es
 t/m 04/10

• A one night event 
Lindsay Lawson
 09/10

• A one night event 
Salon Material
 16/10

• Tennis Cat - Solo Tentoonstelling
Tori Wrånes
 30/10–29/11

  

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
 t/m 20/09

• SHOW MORE
 Een installatie van Bruno Listopad  
en Nikola Knežević
 04/10–13/12

Ondertussen: Marius Lut
 t/m 25/10

OpZicht: Koos Breen
 17/09–02/11

Ondertussen: Karel van Laere
 31/10–13/12

GALERIE HELDER
Tasmanstraat 188
+31 (0)70.346.63.09 
do–vr 12:00–17:00  
za–zo 13:00–17:00 
(of op afspraak)
www.galeriehelder.nl

• Drawing Festival
Stephan van den Burg, Paul 
Nassenstein, Sigrid van Woudenberg
 t/m 04/10

• Art The Hague 2015 
 07/10–11/10

• High Five
Demiak, Niels Janssen, 
Vittorio Roerade, Peter Zwaan 
en Hans van der Ham (curator) 
 17/10–15/11

  

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

• Lost in Time
Patrick Bernatchez
 t/m 03/10

• Come-Go-Stay
Emily Kocken
 Opening: 10/10, 17:00
 Salon sémiotique: 08/11
 10/10–21/11

• Hoogtij
 Culturele route in Den Haag
 16/10

• Musical Material
Roc Jiménez de Cisneros
 ism Rewire
 25/10

  

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

• Paris Perspectives
Jan Dibbets
 t/m 31/10

• Diary of a Sailor
Simon Schrikker
 t/m 31/10

• Project-room: On Paper 
  Bijzondere selectie werk op papier in het 

kader van Amsterdam Drawing 2015
 t/m 31/10

• Amsterdam Drawing
Solo presentatie Raquel Maulwurf
 17/09–20/09

• Art The Hague 
Simon Schrikker (boekpresentatie), 
Hugo Tieleman, Jan Wattjes, Jan 
Dibbets, Kevin Berlin, Jef Diederen, 
Cornelia Schleime, John van ‘t Slot
 07/10–11/10

• East West Wanderer
Adriaan Rees
 Opening: 08/11, 16:00 

• Berlin Constellations
Daniele Galliano
 Opening: 08/11, 16:00 

• Project-room: Preview PAN 
  Opening: 08/11, 16:00

  

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

• Jan Brokof, Dieter Mammel
 12/09–18/10

• Amsterdam Drawing (stand 28)

Martin Assig, Robine Clignett,  
Marcel van Eeden, Stan Klamer, 
Justin Wijers 
 17/09–20/09

• HOOGTIJ #42
 www.hoogtij.net 
 16/10, 19:00–23:00

• Art Walk With Me
 www.artwalkwithme.nl
 18/10, 11:00–17:00

• Robine Cignett
 25/10–22/11

  

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

• Sylvain Mazas: Polymatics
 28/08–26/09

• SPOTLIGHT: Romania
 Curatoren: Bianca-Olivia Nita &  
 Corina Burlacu
 03/10–08/11

  

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

• Rules for Coyote
Joseph Montgomery 
 12/09–31/10

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

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

dewitteraaf_177.indd   4 9/09/15   20:58



De Witte Raaf  – 177 / september – oktober 2015 Ondertussen 5

www.ateliersbaztille.nl

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

utopisme in de voet wou schieten – met het voorspelbare, 
weinig boeiende resultaat. 
 Brengt Hirschhorn je nog tot een ongelukkig soort (ver)
twijfel(ing), een werk als Glo-balloon (2013) van Meshac 
Gaba (Benin/NL) werkt gewoon op je zenuwen. Hij trapt 
echt wel een open deur in door op een reuzenballon alle 
kleurcodes van nationale vlaggen door elkaar te laten 
lopen (een procedé dat AMO/Rem Koolhaas lang geleden 
al toepaste), maar dan met een discursief  pantser erom-
heen. Verder is er echter vooral uitstekend werk te zien, of  
dat nu past in de opzet of  niet. De tentoonstelling ver-
mengt bestaande en voor deze expo ontworpen kunstwer-
ken, en presenteert bekende naast relatief  onbekende 
kunstenaars. Je kan daarom zelden op ‘idées reçues’ voort-
gaan.

 Relatief  onbekend is bijvoorbeeld de Grieks-Belgische 
Danai Anesiadou. In een kleine kamer, die zweeft boven de 
vloer van een zaal in de manège, stuit je op een berg spullen 
die ze bij elkaar bracht, als voor een verhuis. Ze zitten echter 
niet in dozen, maar zijn vacuüm verpakt in transparante 
plastic. De druk van de verpakking laat de objecten versmel-
ten tot bizarre ‘cadavres exquis’. Filmaffiches en andere 
prullaria aan de wanden worden op dezelfde manier door 
plastic bewaard én verstikt. Aan de buitenkant van de 
kamer, tegen de wanden en aan de onderzijde van de vloer, 
hangen dan weer replica’s in grijze en witte kunststof  van 
antieke motieven en objecten, afgewisseld met voluptueuze, 
monsterlijk uitvergrote plastic replica’s van lippen. Dit 
beeld van iemands culturele en mentale ‘bagage’ heeft 
zowel iets licht komisch als iets onthutsends.

Die kwaliteit kenmerkt ook de kamer van Walead Beshty. 
Hij hing onttakelde, maar nog functionele, elektronische 
apparaten op aan het plafond. Door de banale mechaniek 
ervan te ‘exposeren’ ontdeed hij deze objecten van hun 
magische aura. De ontmaskering van het beeld als een fan-
tasma van de westerse samenleving vindt in de beelden-
reeks Unmaskings (2012) nog op een andere manier plaats. 
Het werk bestaat uit 41 kaders met een passe-partout die 
piepkleine afbeeldingen van een heel brede rand voorzien, 
meestal op een ongewone positie binnen het kader. Elk van 
die afbeeldingen is een plaatje uit een stripverhaal waarin 
een schurk letterlijk ontmaskerd wordt.
 Een ontdekking zijn twee werken van de Turkse Nevin 
Aladag. Music Room (2014) is een burgerlijk salon, maar 
elk meubelstuk is met kleine ingrepen – snaren opgespan-
nen aan een kapstok of  een krantenrek bijvoorbeeld - kwan-
suis omgebouwd tot een etnisch muziekinstrument. De 
lezing van het ensemble wordt daardoor onbeslisbaar. 
Leaning Wall (2014) bestaat uit kleurige porseleinen objec-
ten met een organische vorm die zo op een betonwand 
gemonteerd werden dat je een klimmuur lijkt te zien, al valt 
er – uiteraard – niets te beklimmen.
 De tentoonstelling biedt verder werk van toonaangeven-
de kunstenaars als El Anatsui, David Medalla, Allan Sekula, 
Lawrence Weiner, Jack Whitten, of  – uit België – Francis 
Alÿs, Vincent Meessen en Jef  Geys (met het prikkelende 
Vrouwenvragen in verschillende versies). In dat rijtje sterren 
springt Francis Alÿs eruit. Don’t Cross the Bridge Before You 
Get to the River (2006-2008) is een verzameling films, 
objecten, tekeningen en schilderijen die samen een bijna 
monografische tentoonstelling vormen. Met onder meer de 
straat van Gibraltar als ‘decor’ fileert Alÿs de betekenis van 
grenzen en grensbewaking. Dat lijkt niets nieuws, maar 
alleen al de dubbelfilm waarin je toeristen vanaf  de Spaanse 
kust naar Marokko ziet turen (als naar een dierentuin) en 
andersom Marokkanen naar de rots van Gibraltar (als naar 
een wazige droom) is veelzeggend.
 Is Atopolis daarmee een voorafname op een ideale toekomst 
van oneindige, maar toch geassumeerde differenties? Of  geeft 
de tentoonstelling vorm aan de melancholische hunkering 
ernaar? De verschillen in toon, materiaal, thema en vorm 
zijn net iets te groot om een scherp antwoord op die vraag te 
kunnen formuleren. Misschien was die scherpte er ook in de 
opzet niet voldoende. Blijft over: een reeks doorgaans uitste-
kende werken. Zo kan het ook natuurlijk.  Pieter T’Jonck

p Atopolis, tot 18 oktober in de Manège de Sury, 1 Rue des 
Droits de l’Homme (hoofdingang via de rue Damoiseaux), 
7000 Mons (Bergen) (065/39.59.39; mons2015.eu/nl/
atopolis). 

Kleur in het Kwadraat: Lichtprojecties van James 
Turrell en Amish Quilts. Sinds het grote retrospectief  in 
het Guggenheim Museum te New York in de zomer van 
2013 is de Amerikaanse kunstenaar James Turrell (1943) 
zonder meer beroemd. Turrells oeuvre omvat onder andere 
lichtinstallaties, bestaande uit sculpturale, geometrische 
vormen van licht die in een speciaal daarvoor ontworpen 
architecturale ruimte (doorgaans in een museum) worden 
geïnstalleerd; daarnaast zijn er de aanzienlijke ‘sky spaces’, 

Danai Anesiadou

installatie in ‘Atopolis’, Bergen, 2015. Foto: Kristien Daem

Walead Beshty

Unmaskings, 2014, zicht op installatie in ‘Atopolis’, Bergen, 2015.
Foto: Kristien Daem

Nevin Aladag

Music Room, 2014, zicht op installatie in ‘Atopolis’, Bergen, 2015.
Foto: Kristien Daem

Francis Alÿs

Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008, zicht op 
installatie in ‘Atopolis’, Bergen, 2015. Foto: Kristien Daem
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kunstINgang #3
Nel Aerts - Nacht Zwever

25 september tot 18 december 2015 
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Lodgers #3
Apparent Extent
2 aug — 18 okt
M HKA

Lodgers #4
School of Missing Studies
1 nov — 17 jan
M HKA

De Sokkel #10
Yann Tomaszewski
opening za 19 sept, 11u

Residenten
Bisan Abu-Eisheh (PS)

1 aug — 30 sept
Serra Tansel (TUR)

1 okt — 31 okt
 Yann Tomaszewski (FR)

1 juli — 31 okt
Apparent Extent (DE)

1 aug — 31 okt
School of Missing Studies (NL)

1 okt — 31 jan 2016
Niek Hendrix (NL)

1 okt — 31 dec
Baptiste Crozé (FR) 

1 okt — 30 nov
Lodewijk Heylen (BE)

1 nov — 31 dec

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

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

www.fransmasereelcentrum.be

frans masereel centrum 
nodigde het duo mOrepublishers 
uit om een publicatie uit te bren-
gen met het werk van een selectie 
residenten uit 2014. Zeven kunste-
naars maakten een print met de 
tegenhanger van de manuele hout-
snede: de lasercut-houtsnede.

Met werk van Marianna Christofides,  
David Farrar, Carla Scott Fullerton, 
Katrin Kamrau, Tom Liekens,  
Yiannis Papadopoulos, Michael  
Van Den Abeele en Anne-Mie Van 
Kerckhoven. Kunstenaar Michael 
Van den Abeele schreef er een tekst 
bij en ontwikkelde een verpakking 
die ook functioneert als display. 

Oplage: 50 / Prijs: € 150, bestellen kan  
via www.fransmasereelcentrum.be

Technical  
WiThouT Taboo

Frans Masereel centrum  
+ MoRepublishers
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vaak in de openbare ruimte, die gebruikmaken van natuur-
lijke lichtbronnen. Zijn magnum opus is Roden Crater. Dit 
laatste werk is nog steeds in wording: al sinds 1972 is 
Turrell deze dode vulkaan in de woestijn van Arizona aan 
het transformeren tot een enorm observatorium, met maar 
liefst twintig grote ruimtes verbonden door indrukwekken-
de gangenstelsels.
 De ervaring waar het Turrell in zijn werk om te doen is, 
beschrijft hij vaak als ‘seeing yourself  see’. Turrells ‘materi-
aal’ is het licht zelf. Er is geen canvas, geen sculptuur in de 
traditionele betekenis. Hierdoor wordt de ruimte waarin 
zijn kunstwerken zijn geïnstalleerd (en daarmee het lichaam 
van de beschouwer in die ruimte) net zo belangrijk als het 
werk. Op die wijze richt Turrell het oog van de beschouwer 
niet alleen op wat gezien wordt, maar ook op de act van het 
zien zelf: het wordt mogelijk om te ‘voelen met de ogen’ 
(Turrell). Juist door het kaderen van de perceptie van de 
beschouwer door middel van de architecturale ruimte (die 
Turrell altijd zelf  tot in de kleinste details ontwerpt) en het 
voorzien van vaak maar één lichtbron in die ruimte, kan er 
in de ervaring van de beschouwer iets ontstaan dat Turrell 
een ‘ontgrenzing’ van de (euclidische) ruimte noemt: de 
dualiteit tussen subject en object, beschouwer en kunst-
werk wordt door Turrells interventie tijdelijk opgeheven. In 
plaats van een sculptuur creëert Turrell aldus een ‘feno-
meen’ dat zich voltrekt in wat men een innerlijke ruimte 
zou kunnen noemen: een ruimte die ontstaat in de ervaring 
van de beschouwer.
 De huidige tentoonstelling Kleur in het Kwadraat: 
Lichtprojecties van James Turrell & Amish Quilts in De Pont te 
Tilburg is in dit verband erg interessant: ze plaatst Turrells 

werk in directe relatie tot de ‘innerlijke ruimte’ die door de 
modernistisch aandoende eenvoud van een dertigtal amish 
quilts wordt gecreëerd. Deze quilts werden tussen 1890 en 
1930 gemaakt door (voor zover bekend) vrouwelijke amish 
(een religieuze gemeenschap in Amerika), die drie lappen 
bestaande stof  tot één lap aaneennaaiden. De quilts werden 
voor allerhande doeleinden gebruikt: als deken, als losse bank- 
of  stoelbekleding, of  ze werden – zoals op dit moment in De 
Pont – aan de muur gehangen als een modernistisch schilderij.
 De tentoonstelling in Tilburg werd oorspronkelijk door 
Angelika Nollert samengesteld voor het Neues Museum 
(Staatliches Museum für Kunst und Design) te Nürnberg 
(2014), waar zij tot voor kort directrice was, met als bedoe-
ling een brug te slaan tussen de lichtkunst van Turrell en de 
religieus geïnspireerde amish quilts. In eerste instantie 
gebeurt dit vooral door bepaalde formele gelijkenissen: het 
geometrische design van de amish quilts, met vaak niet 
meer dan drie of  vier verschillende kleuren per quilt, roept 
soms associaties op met Turrells geometrische beeldtaal. De 
gelijkenis is het sterkst bij Turrells grafi sche werken, zoals 
de reeks Still Light (1990-1991) en het door De Pont nieuw 
aangekochte Suite from Aten Reign (2014), een serie hout-
sneden in kleur met reliëfdruk die gebaseerd is op de gigan-
tische lichtinstallatie die Turrell in 2013 voor het 
Guggenheim (NYC) realiseerde.
 Elders in de tentoonstelling is deze formele relatie echter 
minder duidelijk of  zelfs geheel afwezig, zoals bij het werk 
Magnatron (Tutti Frutti) (1999). Het bestaat uit twee uitno-
digende stoelen die voor een schijnbaar lege muur met een 
kleine vierkante uitsparing zijn geplaatst. Na enige tijd 
beseft men dat in de opening het licht op subtiele wijze van 

kleur verandert. Het blijkt de weerschijn te zijn van een tele-
visieserie die buiten het blikveld van de beschouwer wordt 
afgespeeld.
 Ook bij andere werken in de tentoonstelling – het perma-
nent geïnstalleerde Wedgework III (1969/1992), de vroege 
werken Sloan Red (1968), Raethro Green (1968) en Afrum II 
Pink (1970) – zijn er weinig formele overeenkomsten te vin-
den met de quilts. Waar Turrells werken de nadruk leggen 
op het immateriële van het licht en de continue verander-
lijkheid van de perceptie, vallen de amish quilts op door sta-
tische composities en trekken ze de aandacht naar de mate-
rialiteit van de gebruikte stof, waarbij een weelde aan details 
zichtbaar wordt: de vrijwel onzichtbare naden tussen de 
lappen stof; de plant- en bloemmotieven in de gebruikte stof, 
die je pas op vrij korte afstand kan onderscheiden; en de ver-
gankelijkheid van het materiaal dat, bij meerdere van de 
oudere quilts (de oudste stamt uit 1885-1890), hier en daar 
vaal is geworden.
 Ondanks deze grote verschillen ontstaat tussen Turrells 
werk en de amish quilts toch een interessant samenspel, dat 
verder gaat dan het formele. Bij beide ervaren we iets dat 
aan de normale perceptie voorbijgaat: in de act van het zien 
wordt de blik als het ware naar binnen gekeerd, waardoor 
de ervaring van een innerlijke, spirituele ruimte mogelijk 
wordt gemaakt. Een voor de hand liggende uitleg van deze 
verwantschap in de werking van Turrells beeldtaal en die 
van de amish quilts zou men in Turrells jeugd kunnen zoe-
ken. Turrell groeide namelijk op als Quaker – een religieuze 
gemeenschap die, hoewel op veel punten totaal verschil-
lend, vaak in één adem met de amish wordt genoemd. Zelf  
benadrukt Turrell in interviews echter steevast de verschil-
len tussen zijn kunstwerken en religieuze kunst: het gaat 
hem altijd om de immanente, en nooit om een transcen-
dente ervaring van een bepaalde ‘verbinding’ tussen mens 
en universum. Turrell wijst dan ook op het feit dat het 
sublieme aspect in veel van zijn werken het resultaat is van 
een – bijna wetenschappelijk – experiment omtrent percep-
tie en de werking van licht en ruimte.
 Het samenspel tussen Turrells werk en de amish quilts 
kan aldus het beste worden gedefi nieerd als een krachten-
veld van overeenkomsten en verschillen. Waar het design 
van de amish quilts zijn oorsprong vindt in de religie, komen 
de lichtinstallaties van Turrell voort uit de perceptie. 
Desondanks wordt er een verwantschap voelbaar in de 
wijze waarop beide een ‘innerlijke ruimte’ openen. Het 
zichtbaar maken van dit samenspel tussen Turrells werken 
en de amish quilts is de aanzienlijke verdienste van deze 
tentoonstelling. Sajda van der Leeuw

p Kleur in het kwadraat. James Turrell, Lichtprojecties & Amish 
Quilts, tot 4 oktober in Museum De Pont, Wilhelminapark 1, 
5041 EA Tilburg (013/543.83.00; depont.nl).

werk van James Turrell in de tentoonstelling ‘Kleur in het kwadraat. James 
Turrell Lichtprojecties & Amish Quilts’, Museum de Pont, Tilburg, 2015
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amish quilts in de tentoonstelling ‘Kleur in het kwadraat. James Turrell 
Lichtprojecties & Amish Quilts’, Museum de Pont, Tilburg, 2015
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10.10.2015...31.01.2016

Marcel Berlanger
catalyst
27.09.2015 
13.12.2015

Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien
Tel. / fax +32 (0)87 56 01 10 – ikob.be
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Let us explore the Stars. ZERO in het Stedelijk 
Museum. Vijftig jaar nadat in het Stedelijk Museum de his-
torische groepstentoonstelling nul negentienhonderd vijf  en 
zestig van de Nul-beweging plaatsvond, organiseert het 
museum in samenwerking met de Martin-Gropius-Bau in 
Berlijn en het Guggenheim Museum in New York een groots 
opgezet overzicht van kunstenaars die onder de naam ZERO 
opereerden. In de tussenliggende periode was regelmatig 
werk van hen te zien bij collectieopstellingen en solopresen-
taties in het Stedelijk, maar dit is de eerste maal dat uitge-
breid wordt gereflecteerd op de betekenis van de activiteiten 
die deze kunstenaars tussen 1958 en 1966 ontplooiden. 
Onmisbare partner bij de realisatie van de drie exposities 
was de ZERO foundation in Düsseldorf. Deze stichting heeft 
sinds haar oprichting in 2008 kunstenaarsarchieven ver-
zameld, een collectie opgebouwd en onderzoek gestimu-
leerd. De expositie kreeg per locatie een andere titel, een 
signaal dat elk van de drie organisatoren het beeld van 
ZERO op eigen wijze wenste in te kleuren. Dat heeft zich in 
de tentoonstellingsgeschiedenis overigens herhaaldelijk 
voorgedaan en leert ons aardig wat over nationale voorkeu-
ren en gevoeligheden. Het Guggenheim heeft zelfs een apar-
te catalogus, die hier buiten beschouwing zal blijven. De 
organisatoren in Amsterdam en Berlijn verantwoorden in 
hun gezamenlijke catalogus weliswaar het doel van de 
expositie en de gekozen invalshoeken, maar werkten deze 
vervolgens verschillend uit in hun tentoonstellingen.
 In de inleiding van de catalogus voeren de samenstellers 
– Margriet Schavemaker voor het Stedelijk Museum en Dirk 
Pörschmann van de ZERO foundation voor de Martin-
Gropius-Bau – aan dat ZERO dringend een prominentere 
plaats verdient in zowel de kunsthistorische canon als de 
tentoonstellingscanon. Het beeld van ZERO zou te zeer zijn 
verengd tot de beweging van ‘het wit’. Om dat te corrigeren 
wordt de nadruk gelegd op de verscheidenheid van artistie-
ke strategieën, met speciale aandacht voor het performa-
tieve en mediagerichte karakter ervan. Ook wordt het con-
cept ‘netwerk’ geïntroduceerd, als alternatief  voor de 
traditionele categorie van een kunsthistorische stijl of  stro-
ming. Erg verrassend is dat niet, want destijds al ging de 
voorkeur steeds meer uit naar het koepelbegrip ‘nieuwe 
tendensen’ om te ontsnappen aan een al te rigide etikette-
ring. De ambitie is om aan te tonen dat ZERO als polycen-
trisch, dynamisch netwerk een belangrijke schakel vormt in 
de aanloop naar Fluxus, performance en conceptuele 
kunst. Via noties als het ‘performatieve’ en het netwerk zou 
ZERO zelfs van groot belang zijn voor de hedendaagse 
kunst. De auteurs kennen dat netwerk bijna bovenaardse 
proporties en eigenschappen toe: het zou tegelijk een ‘non-
netwerk’ zijn – ook wie erbuiten viel, hoorde er met andere 
woorden bij. Concreet laat het zich betrappen via de plat-
forms waar ZERO zich presenteerde: locaties, manifestaties, 

tijdschriften, media. Daarvan is in de catalogus – op stoep-
tegelformaat – een uitgebreide, deels unieke fotografische 
documentatie bijeengebracht. Opmerkelijk is dat nadruk-
kelijk niet naar protagonisten of  individuele actoren binnen 
dit netwerk wordt gekeken. Het netwerk wordt welhaast als 
een zichzelf  voortbewegend organisme voorgesteld, zonder 
de zo belangrijke persoonlijke inbreng van galeriehouders 
en van de kunstenaars, die zelf  ook exposities organiseer-
den. We zien alleen het resultaat van het netwerk, niet hoe 
het werkte en waar het wrong of  hoe ego’s botsten.
 Wat betreft de positie van ZERO binnen de twintigste-
eeuwse tentoonstellingscanon hebben de auteurs zeker een 
punt. Alleen de met ZERO verwante Gutai-groep heeft in 
overzichtsboeken van de twintigste-eeuwse tentoonstel-
lingsgeschiedenis een plaats gekregen, terwijl de histori-
sche ZERO- en Nul-presentaties van de jaren vijftig en zestig 
ten enenmale ontbreken. Het zou interessant zijn om uit te 
zoeken welke factoren daarin hebben meegespeeld.1 
Anderzijds zijn er wel regelmatig retrospectieven en mono-
grafieën aan de carrières van afzonderlijke ZERO-
kunstenaars gewijd en zijn tentoonstellingen over ZERO en 
verwante groepen ook ná de jaren zestig nooit helemaal 

weggeweest uit de programmering van galeries en musea. 
Hoe het huidige project zich daartoe verhoudt had wel een 
historiografisch exposé verdiend. Tevens had, in een project 
dat zich zozeer op tentoonstellingsgeschiedenis richt, meer 
aandacht besteed kunnen worden aan de directe voorgan-
gers van de exposities in Berlijn en Amsterdam. Katalysator 
was de ZERO-expositie in Düsseldorf  in 2006, waarin het 
Duitse ZERO in een brede internationale context werd 
gepresenteerd. Voor deze uitgebreide vlootschouw werden 
veel verdwenen werken gereconstrueerd of, waar het de 
mobiles betrof, weer operabel gemaakt. De nog levende 
kunstenaars moeten beseft hebben dat het de hoogste tijd 
was om hun erfenis veilig te stellen, wat twee jaar later op 
initiatief  van de Duitse kern van ZERO – Heinz Mack, Otto 
Piene en Günther Uecker – resulteerde in de oprichting van 
de ZERO foundation.
 Legde de expositie in Düsseldorf  de nadruk op de variatie 
aan formele strategieën, recenter is bij het onderzoek naar 
ZERO het accent op de tentoonstellingen komen te liggen. 
Een eerste manifestatie van die invalshoek biedt de catalo-
gus van de expositie nul=0 in Schiedam: daarin wordt aan 
de hand van de gezamenlijke exposities van de kunstenaars 

‘ZERO – Let Us Explore the Stars’, Stedelijk Museum Amsterdam, 2015, zaalzicht met werk van Armando (vooraan rechts) en Jan Henderikse (achteraan)

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

sep × nov 2015
www.netwerk-art.be

Netwerk / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

Tentoonstelling zo. 13.09 > zo. 15.11.2015

FABIeN GIrAUD & 
rAPHAËL SIBONI
Une Machine Simple

Tentoonstellingen zo. 04.10 > zo. 15.11.2015
Openingsevent za. 03.10.2015 × 20:00 
met boekvoorstelling David Bergé

ArBeID i.s.m FLACC 
thomas raat / kevin rodgers / 
Stephanie Syjuco / katsutoshi Yuasa

StIJN ANk 
Unvoid

kAreL BreUGeLMANS 
Constructies 1990 - 2015

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

gesloten op feestdagen

Brian Calvin
The End of Messages

Mu.ZEE, Romestraat 11
8400 Oostende
www.muzee.be

Brian Calvin, Vanishing Point, 2013; © Brian Calvin, 
Courtesy Brian Calvin & Gallery Corvi-Mora, London

24.10.2015 – 17.1.2016 
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WILLEM BAARS 
PROJECTS
t/m 10/10

BABY FACE PLANET
Hiromi Iuchi

17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING [BOOTH 49]
14/11–05/12

THE SCULPTURE SHOW 
Emo Verkerk, Morgan Betz,
Joost van den Toorn

SLEWE GALLERY
12/09–10/10

Kees Smits
17/10–14/11

Martina Klein
17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING 

GALERIE FONS WELTERS
05/09–17/10

BY THE WAY
Claire Harvey

24/10–21/11 
opening: 24/10, 17:00–19:00

GROEPSTENTOONSTELLING

WITTEVEEN VISUAL ART 
CENTRE
12/09–10/10 

TEKENINGEN FESTIVAL #2
Ron Amir, Karin Arink, Irina Birger, Robbie Cornelissen, 
Frans Franciscus, Inger Kolff, Anita Groener, Lenneke van 
der Goot, Rosemin Hendriks, Caren van Herwaarden, Tjibbe 
Hooghiemstra, Arno Kramer, Paul Klemann, Jelle Kampen, 
Kars Persoon, Gebroeders Miedema, Romy Muijrers, Paul 
Nassenstein, Stijn Peeters, Roland Sohier, Nicole Schulze, 
Monique Temmen, Terry Thompson, Hans de Wit

17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING [BOOTH 49]
17/10–14/11

THE BEAUTY OF BOTH
Diana Blok

A SONG FOR MANNAHATA
Lydia Schouten

GALERIE VAN GELDER
t/m 14/10  
in GvG

FOUNDATIONS AND FLOWERS
Jaap Kroneman

in AP 
curator: Rieke Vos

ROINEABHAL
Jasper Coppes 

17/10–22/11 
opening: 17/10, 17:00–19:00  
in GvG

Voebe de Gruyter
opening: 17/10, 17:00–19:00 
curator: Roxanne Hofman 
in AP

PLAY AND CONNECT
Takako Saito

GALERIE ONRUST
t/m 10/10

CONFRONTATIONS
Veron Urdarianu

24/10–21/11

TO BEGIN AT THE BEGINNING
Eli Content

PS
06/09–18/10

MONOFORM
Gerold Miller

17/09–20/09

AMSTERDAM DRAWING
Matthew Allen, Tim Ayres, Ronald de Bloeme, 
Piet Dieleman, Michelle Grabner, Marius Lut,  
Harry Markusse, Paul Morrison, Nell, 
Riette Wanders, Charlott Weise 

23/10–25/10

GLUE
DAG, Amelie Groezinger, Christian Henkel, 
Caroline Kryzecki, Hannu Prinz

01/11–06/12

DOUBLE VIEW
Daniel Göttin

Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.com 

Madurastraat 72 
064.783.09.52 / 062.739.86.91 

the–sat: 13:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.psprojectspace.nl

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
1ste zo/maand 14:00–17:00  

www.slewe.nl

Bloemstraat 140 
020.423.30.46 

di–za: 13:00–18:00 
mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

Konijnenstraat 16 A 
020.623.96.84 

di–za: 12:00–18:00 
witteveenvisualart.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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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

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl
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van Nul en ZERO met de Franse Nouveaux Réalistes, het 
Italiaanse Azimuth en de Japanse Gutai-groep de omvang 
van het netwerk van internationale contacten veraan-
schouwelijkt.2 Tevens werden voor deze gelegenheid enkele 
sleutelwerken gereconstrueerd. Daarmee werd aangesloten 
bij de zich steeds breder ontwikkelende discipline van de 
exhibition histories, die het onderzoek naar tentoonstellings-
praktijken als een van de constituerende factoren van de 
kunstgeschiedschrijving beschouwt.
 Het narratief  van de expositie in het Stedelijk laat aan 
duidelijkheid niets te wensen over – het is opgehangen aan 
twee hoofdthema’s: tentoonstellingsgeschiedenis en artis-
tieke strategieën. Ook is een rijk ensemble aan werken bij-
eengebracht, dat bovendien de kennismaking met de eigen 
collectie hernieuwt. Bevreemdend is echter de ver doorge-
voerde esthetische inrichting, die haaks staat op de intentie 
van de samenstellers om ZERO als levend laboratorium op 
te voeren en het beeld teniet doet van een beweging die 
slechts in het hier en nu wilde zijn. Van de expositie in 
Düsseldorf  herinner ik me dat dit laatste aspect, dankzij de 
minder gepolijste presentatie, veel beter overkwam.
 In de eerste zaal loopt de bezoeker tegen een grote wand 
aan waarop 22 witte werken zijn gehangen. Dat moet 
waarschijnlijk het clichébeeld van ZERO verbeelden en voor 
een contrast zorgen met het kleurgebruik in de volgende 
zalen. Een gevolg is dat de werken dreigen op te gaan in de 
totaalcompositie. Verrassend is wel de actuele reconstructie 
van het radicale Leeg van herman de vries (buiten catalo-
gus), dat oorspronkelijk te zien was op de expositie Nul in 
1962 in het Stedelijk.
 In de volgende zalen wordt de geschiedenis van ZERO ver-
teld via een beperkte selectie van exposities, met de nadruk 
op de manifestaties die in 1962 en 1965 in het Stedelijk zijn 
gehouden. Aparte zijruimtes zijn gereserveerd voor het 
immer spectaculaire Lichtraum (Hommage à Fontana) van 
Mack, Piene en Uecker, geëxposeerd op documenta III in 
1964, evenals voor Lucio Fontana’s Concetto spaziale, Natura 
en Yayoi Kusama’s Aggregation: One Thousand Boats Show, 
beide in 1965 in het Stedelijk geëxposeerd. Deze werken 
komen daardoor het dichtst bij hun originele presentatie. 
Anders ligt het bij de zaal die, met werken van Henk Peeters, 
Armando, Jan Henderikse en herman de vries, een indruk 
moet geven van Nul in 1962. De waterzakjes van Peeters, de 
autobanden van Armando en de bierkratjes van Henderikse 
missen de connectie die ze oorspronkelijk met de ruimte 
hadden. Destijds werden ze ingekaderd door wanden en pla-
fond, nu lijken ze te zweven in een vacuüm. Het zijn ‘schilde-
rijen’ geworden. Een vergelijkbaar probleem speelt bij de 
Propositions monochromes, een selectie van negen van de 
circa vijftien monochromen die Yves Klein toonde op de ope-
ningsexpositie van galerie Alfred Schmela in Düsseldorf  in 
1957, een manifestatie die van cruciaal belang was voor het 

ontstaan van ZERO. Terwijl Klein zijn monochromen in de 
galerie rangschikte over de drie wanden plus de etalage (als 
vierde wand), zijn ze nu tot onderdelen van een tweedimen-
sionale, mondrianeske compositie gereduceerd.3 Een andere 
inbreuk op de perceptie speelt bij Muttsu no Ana van Saburo 
Murakami uit 1955, drie met papier bespannen schermen 
waar Murakami tijdens een performance doorheen gespron-
gen is. Door ze op een sokkel te zetten in plaats van direct op 
de grond, zoals in 2006 in Düsseldorf  gebeurde, wordt dit 
relict van een performance getransformeerd tot een sculp-
tuur. Over de wederwaardigheden van dit werk valt trou-
wens een en ander te vertellen. Het werd voor nul negentien-
honderd vijf  en zestig opnieuw uitgevoerd door een assistent, 
ging daarna verloren en werd voor Düsseldorf  2006 gere-
construeerd. Nogal wat werken op de expositie zijn remakes, 
wat in de voortreffelijke, informatieve zaalteksten steeds 
wordt vermeld. In de catalogus echter was het beter geweest 
om entries op te nemen waarin de variaties in uitvoering en 
presentatie worden toegelicht die de werken in de loop van 
de geschiedenis ondergingen. Tegenwoordig worden deze 
als accumulatieve betekenis van objecten beschouwd. Zo 
ziet de Condensation Cube van Haacke er op de foto’s van 
1965 anders uit dan de replica uit 2010. Een grotere aan-
dacht in de catalogus voor kwesties van auteurschap en 
authenticiteit zou ook een kader hebben gegeven aan de niet 
eerder vertoonde multipels die in Amsterdam zijn te zien. 
Ten slotte had de catalogus meer kunnen vertellen over de 
wisselvalligheden in het verzamelbeleid van het Stedelijk. 
Kusama liet haar installatie bijvoorbeeld achter omdat ze de 
transportkosten niet kon betalen.
 De zalen met foto’s en films bieden enig tegenwicht voor de 
uitgepuurde presentatie van de objecten. Pas daar springt 
een vonk over van het levendige, utopische, dwarse van de 
verschillende presentaties en manifestaties. Via de foto’s van 
Oscar van Alphen van de exposities in het Stedelijk (steeds 
gefotografeerd met publiek erbij) kan men zich een beeld 
vormen van de oorspronkelijke inrichtingen en via de brief-
wisseling in de vitrines van de nogal onverschillige houding 
van Willem Sandberg. Ten slotte komt hier het bespelen van 
de media aan de orde, met als casus de uitgekiende marke-
ting rondom de ZERO-manifestatie Edition, Exposition, 
Demonstration in Galerie Schmela in 1961: tentoonstelling, 
happening en lancering van een tijdschrift (Zero 3) ineen. 
Naast foto’s is de documentaire 0x0=Kunst te zien die Gerd 
Winkler van de Demonstration maakte en die in 1962 op 
televisie werd uitgezonden door de ARD.
 Als je in de catalogus de stukken gaat vergelijken die in 
Berlijn en Amsterdam zijn geëxposeerd, springen de ver-
schillen in het oog. Berlijn lijkt de meest internationale ver-
sie van het netwerk te hebben getoond, met meer Klein, 
Manzoni, Nanda Vigo, Tinguely en Spoerri, maar ook meer 
nadruk op de eigen Duitsers. Het Stedelijk toont juist aan-

zienlijk minder Mack (zo ontbreekt het Sahara-project), 
Uecker, Piene en Megert, en een ruimere selectie van 
Armando, Peeters en Henderikse. Uiteindelijk blijkt de voor-
stelling van het netwerk dus minder transnationaal dan de 
opzet beloofde. Zou de onderlinge rivaliteit van de jaren zes-
tig dan nog steeds doorwerken? Fieke Konijn

Noten
 1  Bijvoorbeeld Zero Internationaal Antwerpen in het Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen in 1979-1980, en 
Vertrekpunt Nul, in het Centraal Museum te Utrecht in 1988-1989. 
Canonvormend waren bij uitstek de publicaties The Avant-Garde in 
Exhibition: New Art in the 20th Century, New York, Harry N. 
Abrams, 1994 (met veel aandacht voor de Gutai-groep), en Salon 
to Biennial – Exhibitions That Made Art History, Volume I: 
1863-1959, London/New York, Phaidon Press, 2008, beide van 
Bruce Altshuler, en de tentoonstelling en catalogus Stationen der 
Moderne. Die bedeutenden Kunstausstellungen des 20. Jahrhundert in 
Deutschland (red. Bernd Klüser & Katharina Hegewisch), Berlin, 
Berlinische Galerie, 1988. Zie van Klüser & Hegewisch ook Die 
Kunst der Ausstellung. Eine Dokumentation dreissig exemplarischer 
Kunstausstellungen dieses Jahrhunderts, Frankfurt am Main/
Leipzig, Insel Verlag, 1991. In het najaar verschijnt een studie 
over ZERO-kunstenaars als curator bij AsaMER, Gent: Mattijs 
Visser & Tiziana Caianiello (red.), Zero. The Artist as Curator. 
Initiatives in the International Zero Movement, 1957-1967.

 2  ZERO. Internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre, 
Museum Kunstpalast, Düsseldorf, 2006. Colin Huizing, Mattijs 
Visser (red.), nul=0. De Nederlandse Nul-groep in een internationale 
context (catalogus bij de gelijknamige expositie in het Stedelijk 
Museum Schiedam, 2011-2012), Rotterdam, NAi Uitgevers, 
2011. De ZERO foundation was nauw betrokken bij de organisa-
tie van deze tentoonstelling.

 3  Zie Martin Schieder, Alfred Schmela, Yves Klein and a Sound 
Recording, in Getty Research Journal nr. 5 (2013), pp. 133-147. 
Klein monteerde ze een stukje van de muur af, zodat ze zweefden, 
wat nog te zien is bij een aantal van de in het Stedelijk geëxpo-
seerde monochromen. Ook het (blauwe) werk in de etalage hing 
los in de ruimte.

p ZERO: Let Us Explore the Stars, tot 8 november 2015 in 
het Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ 
Amsterdam (020/573.29.11; stedelijk.nl).
p Op 24 en 25 september vindt in het Stedelijk Museum 
een symposium plaats onder de titel ZEROnow: a symposium 
on the topicality of  ZERO.

Het verdwenen Bode-Museum. Wat gebeurt er met 
kunst tijdens een oorlog? Door de recente plunderingen en 
opzettelijke vernietiging van het culturele erfgoed in het 
Midden-Oosten is het onderwerp van de tentoonstelling Das 
verschwundene Museum actueler dan ooit. Als tempel van de 
renaissancekunst was het Kaiser-Friedrich-Museum, het 
huidige Bode-Museum, tot 1939 een sleutelplek voor de 
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Art Cinema 
OFFoff 
Begijnhof ter Hoye 
Lange Violettestraat 237
09 335 31 83
www.offoff.be

— 12/10, 20:30
Roland Jooris “Cataloog”
Daniel Hall “Vertical”
Victor Nieuwenhuijs, 
Maartje Seyferth 
“Imploded Cube by Ewerdt 
Hilgemann”

Isa Genzken “Chicago Drive”
Johann Lurf “A to A”
Ana Navas “Sopor”

— 23/10, 20:30
Spectral Presence ism Vooruit en 
Film Fest, Balzaal. Gecureerd door 
Godart Bakkers en Julian Ross
Anthony McCall “Line 
describing a Cone”

Daïchi Saïto “Never a foot 
too far”

Malcolm Le Grice “Horror 
Film 1”

Cordula Ditz “You’d better 
run”

Greg Pope “Cipher Screen”
Sally Golding “Unconscious 
Archive”

— 26/10, 20:30
Film en sculptuur ism U Gent
Curator: Steven Jacobs
Laszlo Moholy-Nagy 
“Ein Lichtspiel: Schwarz, 
Weiss, Grau”

Curt Oertel en Rudolf 
Bamberger “Die steinernen 
Wunder von Naumburg”

Alexander Shaw “Looking 
at Sculpture”

Robert Smithson “Spiral 
Jetty”

Michelangelo Antonioni  
“Lo Sguardo di Michelangelo”

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

— Espèces d'espaces
Adrien Tirtiaux, Annelien 
Vermeir, Bart Prinsen, 
Erik Nerinckx, Koyuki 
Kazahaya, Lore Smolders, 
Louis Vanhaverbeke, Oneka 
von Schrader

— Kubus: Dominiek 
Colpaert
13/09–04/10

— Kosmografia, een project 
van Edwin Carels
Alex Mendizabal, Brothers 
Quay, Jelena van Overbeek, 
Jennifer Debauche, Jonas 
Mekas, Laura van, Leo 
Copers, Philip Newcombe, 
Ted Milton, Various Artists
18/10–15/11

— Onderstraat 26 / 
instalraam
Zeli Bauwens
september–november

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

— A view with a room 
Bert De Geyter
tot 26/09

— Imagine
Cecilia Jaime & 
Luc Rogiest
Opening 03/10, 19:00
03/10–31/10

— Saar De Buysere
07/11–28/11

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

— JCJ VANDERHEYDEN
tot 25/10

— Amsterdam Drawing
Agnes Maes, Peter 
Morrens, Ronald 
Noorman, Carole 
Vanderlinden
17/09–20/09

— Unseen Photo Fair
Awoiska van der Molen 
18/09–20/09

— Klaas Kloosterboer | 
Peter Morrens 
Opening 15/11, 15:00
15/11–20/12

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

— Listen to the stones, 
think like a mountain
buren (Oshin Albrecht & 
Melissa Mabesoone), Céline 
Butaye, Eleanor Duffin, 
Anneke Eussen, Anne 
Holtrop, Carlos Irijalba, 
Rachel de Joode, Nicolás 
Lamas, Cathérine Lommée, 
Pieter Paul Pothoven
Curator: Evelien Bracke
23/08–31/10

— HAYLEY AVIVA 
SILVERMAN 
with Anna Betbeze & 
Willa Nasatir
Opening 15/11, 15u00
15/11–10/01

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

— Illusive Flesh of Light
Hedwig Brouckaert 
06/09–11/10

— Christophe Malfliet
18/10–22/11

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

— Four Oranges, 
Some Office Buildings, 
Woman’s Legs
Stephanie Kiwitt 
10/09–07/11

— Hana Miletić
Opening 12/11

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

— I stand like a mirror 
before you
Leonor Antunes
Opening 18/09, 20:00
19/09–15/11

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

— We all dance to a 
mysterious tune
Maaike Leyn 
Opening met Marc Ruyters 

— Fotokabinet: Dany Lobe 
tot 26/09 

— FREMDKÖRPER
Jean De Groote 
Inleiding door Frederik Goossens 
Deelname Matinees

— Fotokabinet: 
Jan Vandenabbeel
02/10–31/10 

— Tales of silence
Karel Fonteyne 
06/11–28/11 

— Hedendaagse juwelen 
en zilveren objecten 
van Siegfried De Buck
Permanent

hedendaagse
kunst Gent

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

Zwart Wild 0488 37 16 78 www.zwartwild.be

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

— BILLBOARD SERIES #01: CATERINE BIOCCA  → 18/09
— Lezing door Archipel: GIJS VAN VAERENBERGH  → 24/09
— COLOC #04: A collective happening  → 25/09
— LUST FOR YOUTH, MATHIEU SERRUYS, YOUFF  → 26/09
— EXPLANATION AND DISRUPTIONS OF A NORMAL STATE OF AWARENESS: 

Thaïs Dupon  → 01/10–04/10
— MINIMA DOCTA: POPCORE (A site-specific ongoing performance)  → 06/10
— OUTSIDE THE MAHILLON PRINCIPLE  → 18/10

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

Timelab geeft voorbeelden voor kleine en grote verandering. Deze inspireren, vragen 
weerwoord en zetten aan tot nieuwe voorbeelden. Timelab biedt tijd, ruimte en reflectie 
aan voor een complexe maatschappij in verandering. Timelab doet dit door middel van 
kunst als reflectie, katalysator, verstorend element, en/of motor voor creatie.

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

— (TTTT 25'): Thomas Min → tot 17/09
— The servant of the unmeasurable (TTTT26): Bram De Jonghe → 29/10–08/11

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

Gouvernement is a micro artistic workcenter and cultural platform in the center of 
ghent. Providing a surrounding in which young & emerging artists can try, fail and 
try again. Independently & in collaboration with the established art houses and 
organisations it aims to maintain a peripheral programme of its own. The project 
targets a variety of disciplines (visual arts, music, theatre, performance, ...) with 
emphasis on cross-fertilazation and the unexpected.

regio Gent
waregem

BE PART
Westerlaan 17
056 62 94 10 
zo–vr 11:00–17:00
www.bepartlive.org

— OHNMIT
Ante Timmermans 
Architecten De Vylder 
Vinck Taillieu 
Frank Delmulle 
Architecten
tot 01/11

— Natuurlijk
Robbert&Frank/
Frank&Robbert
tot 21/09

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

— RESORT OBLIVION
Jura Shust
Opening 03/10, 19:00
04/10–01/11

— 
Federico Acal
Opening 14/11, 19:00
15/11–20/12

wetteren

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

— Mario De Brabandere
tot 27/09

— Atelier Pica Pica, 
Simon Laureyns, Sindy 
(coll. Dieter Durinck, 
Elke Van Kerckvoorde)
Opening 11/10, 11:00–18:00
11/10–01/11

LOODS 12  
BUITEN DE 
MUREN:
→  Jan Colle Galerij  

Jacob van 
Caeneghemstraat 16 
9000 Gent

ENLIGHTENED 
FOUNTAINS  
(reasons to be cheerful)
Adriaan Verwée, Andreas Johnen, 
Koen Wastijn, Johan Deschuymer, 
Dirk Zoete, Nicolas Kozakis, Charl 
van Ark, Johan De Wit, Antone 
Israël, Remi Verstraete, Bas van 
den Hurk, Frederik Van Simaey, 
Marc De Blieck Vincent de Roder, 
Frank Van den Berghe, Sindy, Wim 
De Pauw, Bram Van Stappen, P.B. 
Van Rossem, Dieter Ravyts, Robert 
Clicque, Lucie Renneboog, Alex 
Michels, Nora Nungabar, Bart Baele, 
Koba De Meutter, Alain Biltereyst, 
Mario De Brabandere, Caroline Van 
Den Eynden, Atelier Pica Pica, Marc 
Rossignol, Marc Nagtzaam, Johan 
De Wilde, Bart Lodewijks, Rik De Boe

→  opening: 19/09, 
14:00–19:00 
tot 25/10

Gent  Matinee  04/10

dewitteraaf_177.indd   12 9/09/15   20:58



De Witte Raaf  – 177 / september – oktober 2015 Ondertussen 13

studie van deze kunst. De tentoonstelling verhaalt op aan-
grijpende wijze welk lot deze collectie meesterwerken 
omstreeks en na de capitulatie van Duitsland te wachten 
stond. Het gros van de werken ging letterlijk in rook op, 
werd onherstelbaar beschadigd of  werd door de geallieerde 
troepen als oorlogsbuit meegenomen. Cultuurhistorisch 
betekende dit een enorm verlies dat na verschillende gene-
raties nog steeds navoelbaar is. Hoe kan een gehavende en 
deels verdwenen collectie als lering dienen?
 In mei 1945 woedden er twee grote branden in de 
Flakturm in Friedrichshain, een stadsdeel in het oosten van 
Berlijn. In dit gebouw bevond zich de bunker waar een 
gedeelte van de collectie vanaf  september 1941 ter bescher-
ming werd opgeslagen. Het ging om werken die vanwege 
hun formaat niet konden meeverhuizen naar de Thüringse 
Salzbergwerke, waar sinds 1943 de kunst werd verzameld 
die in Hitlers Führermuseum in Linz moest terechtkomen. In 
totaal gingen er door de brand 434 schilderijen en 1507 
beeldhouwwerken van het Preussische Kulturbesitz verlo-
ren: het grootste kunstverlies sinds mensenheugenis. Met 
behulp van aktes, krantenartikelen, foto’s en teksten worden 
de lotgevallen van deze verdwenen collectie gereconstru-
eerd. De oorzaak van de brand is tot op heden niet opgehel-
derd. Wellicht werd hij door de Sovjettroepen gesticht opdat 
de kunstroof  die niet veel later van start ging minder zou 
opvallen. Vanaf  1943 maakte Stalin immers plannen voor 
een ‘Trofeeënmuseum’, en met het oog daarop had hij het 
Rode Leger in augustus 1945 opdracht gegeven om grote 
delen van de collectie naar het Poesjkinmuseum in Moskou 
en de Hermitage in Leningrad te voeren. Op aandringen van 
Chroesjtsjov zouden van 1955 tot 1958 anderhalf  miljoen 
museumstukken aan de DDR worden teruggegeven, maar 
deze werken waren grotendeels door de oorlog of  het trans-
port beschadigd. Bovendien werd niet alles geretourneerd. 
Naar schatting bevindt zich in Rusland op dit moment nog 
een miljoen buitgemaakte werken. In 2005 werd in Duitsland 
de Deutsch-Russische Museumsdialog opgericht, een ver-
bond van Duitse en Russische musea met als kerntaak de 
bestudering van zowel Russische als Duitse verdwenen wer-
ken en de wetenschappelijke uitwisseling hieromtrent.
 De tentoonstelling thematiseert de complexe relatie tussen 
oorlog, kunstgeschiedenis, restauratie en herinnering. De 
zwart-witreproducties van schilderijen die op ware grootte 
tegen koele blauwe wanden zijn gehangen, herinneren aan 
de verbrande en verdwenen werken. Het aanzien van de 
zalen legt de vinger op de zere plek. De inrichting accentueert 
niet alleen het esthetische gemis, maar benadrukt ook dat 
het onderzoek naar deze werken op een dood spoor is gelo-
pen. De audiogids is ingesproken door curatoren, restaurato-
ren, archivarissen, historici, medewerkers van de gipsateliers 
en kunstenaars. Zij becommentariëren de werken die ze zelf  
nog nooit hebben gezien of  citeren uit de museumgids van 
1910. In dit naslagwerk werd ook ingegaan op het kleurpalet 
van de werken en dat confronteert ons des te meer met het 
feit dat onze kennis over dit erfgoed nihil is. Wat ons rest zijn 
de reproducties en postzegelgrote afbeeldingen uit de band 
Dokumentation der Verluste (1995), uitgebracht door de 
Staatliche Museen zu Berlin en elf  jaar later aangevuld met 
een tweede band over de verdwenen sculpturen en meubels. 
De boodschap is duidelijk: we zullen nooit weten hoe 

Caravaggio’s Heilige Matteus of  Christus op de olijfberg, 
Botticelli’s Maria met kind of  de legendarische Rubenszaal er 
in het echt hebben uitgezien. De tentoonstelling viert de her-
innering aan deze verloren werken. Er hangt een sfeer als die 
op een van de herdenkingsplaatsen in het hart van Berlijn.
 Een rode draad in de tentoonstelling zijn de ethische en 
praktische problemen in het restauratieproces. De vraag 
rijst hoe men met vernielde kunst om dient te gaan en welke 
rol authenticiteit hierin speelt. ‘Wollen wir diesen Tag der 
Weltgeschichte dauerhaft konservieren, oder wollen wir 
dem Anspruch des Künstlers versuchen, wieder ein bis-
schen gerechter zu werden’, vraagt restaurator Paul 
Hofmann zich af. De kwestie wordt vanuit verschillende 
invalshoeken belicht, waarbij tevens wordt nagegaan hoe 
verschillende generaties met de problematiek zijn omge-
gaan. Sommigen zijn van mening dat de schade zichtbaar 
moet worden gelaten en de werken slechts gedeeltelijk 
gerestaureerd dienen te worden, terwijl anderen ervoor 
pleiten de beschadigingen weg te poetsen om de esthetische 
eenheid van het kunstwerk te herstellen. 
 Bij de restauratie van de beeldhouwwerken spelen de gip-
sen modellen die in de negentiende eeuw zijn vervaardigd 
een belangrijke rol. In tegenstelling tot de beschadigde en 

verdwenen stukken bleven zij in het hoofdgebouw in 
Charlottenburg ongedeerd. Momenteel zijn ze essentieel 
voor de reconstructie van de sculpturen. Speciaal voor de 
tentoonstelling zijn afgietsels van werken gemaakt die sinds 
de oorlog het daglicht niet meer zagen. 
 Het is lovenswaardig dat het museum zo transparant met 
zijn gecompliceerde geschiedenis omgaat. Door het inzichte-
lijk maken van het wel en wee van een museumcollectie tij-
dens de turbulente nasleep van de oorlog is een noodzakelij-
ke stap in de richting van een brede bewustmaking gezet. De 
meesterwerken zijn namelijk decennialang uit het kunsthis-
torisch collectief  geheugen gerukt. Het zou daarom een 
ware aanwinst voor het museum zijn om een van de zalen 
met de monumentale zwart-witreproducties te behouden, 
teneinde zo de herinnering aan de barbaarse daden en aan 
de verdwenen werken levendig te houden, en het debat over 
restauratie op de agenda te plaatsen. Faby Bierhoff

p Das verschwundene Museum. Die Berliner Skulpturen- und 
Gemäldesammlungen 70 Jahre nach Kriegsende, tot 27 sep-
tember 2015 in het Bode-Museum, Am Kupfergraben, 
10117 Berlin (030/266.42.42.42; smb.museum/home.
html).

Bode-Museum, zicht op zaal 258. Centraal: fotografi sche reproductie op originele grootte (inclusief  omlijsting) van Sandro Botticelli (1445-1510), 
Maria met kind en engelen met kandelaars, ca. 1485-90. Vermoedelijk in 1945 verbrand. De omlijsting in renaissancestijl werd in 1910 vervaardigd in 

opdracht van Arnold Bode. © Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst / Antje Voigt
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t/m 4 oktober 2015

Tentoonstelling [On] the brim. Gejan Stol, Ivanka Annot en Greg Que
onderzoeken het thema ruimte.

1 t/m 29 november 2015

Show Your Colors. Internationale groepstentoonstelling over nieuwe
invalshoeken in de kunst, i.s.m. curatoren Wilma Vissers en Marjan
Verhaeghe.

8 november 2015 om 16.00 uur

Sandberglezing door Mieke Gerritzen, directeur MOTI Breda, en kun-
stenaar Geoffrey Lillemon over beeldruimte en nieuwe tropen in de
kunst, met speciale aandacht voor nieuwe technologie.

SMAHK
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Architectuur & vormgeving
Design Derby: Nederland – België (1815-2015). 
‘READY – SET – GO!’ staat er te lezen bij de aanvang van de 
nieuwste designtentoonstelling in het Museum Boijmans 
Van Beuningen te Rotterdam. Onder een begeleidende 
soundtrack van joelende supporters stap je over de startlijn. 
Het gaat wel degelijk om een overzichtstentoonstelling van 
tweehonderd jaar Belgisch en Nederlands design. De aan-
leiding voor deze groots opgezette tentoonstelling is de 
200e verjaardag van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830), dat België en Nederland voor 
een korte periode samenbracht onder Willem I. Het Design 
museum Gent en het Museum Boijmans Van Beuningen te 
Rotterdam bundelden hun krachten om de designproductie 
van de twee buurlanden te vergelijken onder de titel Design 
Derby (voor wie niet van sport houdt: een derby is een sport-
wedstrijd tussen twee ploegen uit dezelfde streek).
 In de inleidende tekst van de catalogus beweren de twee 
curatoren – Mienke Simon Thomas en Frank Huygens – dat 
er van rivaliteit tussen de designwerelden van de twee lan-
den weinig te merken is. Toch hebben ze voor een competi-
tief  vergelijkingsmodel gekozen om de vormgevingsge-
schiedenis van beide naties te belichten. Eens over de 
beginstreep leidt een dikke lijn in de kleuren van de beide 
nationale vlaggen de bezoeker door een opstelling van een 
vijfhonderdtal voorwerpen. Links van de lijn staan de 
Belgische objecten, rechts de Nederlandse. Klaar voor een 
confrontatie: zilverwerk van Wolfers, een oud-Hollandse 
kast, een zeven-orenpot zoals ze in Friesland gemaakt wer-
den, stijlvolle reiskoffers van Samsonite, een automobiel 
van het ter ziele gegane merk DAF, servies in de stijl van 
Tupperware, de Senseo-interpretatie van de koffi ezetma-
chine, kleurig drukwerk…
 De wedstrijd wordt beslecht in 21 thematische rondes, die 
elkaar chronologisch opvolgen: van de koninklijke opdrach-
ten van Willem I, over de industrialisatie en het koloniale 
verleden, tot het modernisme en ten slotte het hedendaagse 
designdenken. Onder de objecten, die keurig achter glas of  
op een verhoogje zijn gezet, vinden we niet alleen designico-
nen die ondertussen zo bekend zijn dat ze het oog vermoei-
en, maar ontdekken we ook alledaagse vergeten en atypi-
sche voorwerpen. Bij die laatste groep horen bijvoorbeeld de 
negentiende-eeuwse ‘evenveeltjespan’ en een aantal gekke 
staande klokken – beide van Nederlandse makelij – en neo-
barokke Mechelse meubelen. Bij elke thematische verzame-
ling wordt een Belgisch en een Nederlands object uitgelicht 
die de confrontatie met elkaar moeten aangaan. De bezoe-
ker kan kaartjes van de rivaliserende objecten verzamelen, 
alsof  het voetbalhelden betrof, en mag op het einde van de 
rit beslissen welk land over de ganse lijn de ‘mooiste’ pro-

ducten ontwierp. Hij brengt zijn stem uit door aan de eind-
meet op een van de twee grote rode knoppen te drukken, 
terwijl de score wordt bijgehouden op twee grote schermen 
erboven. 
 Om zijn rol als scheidsrechter te vervullen, moet het 
publiek het wel doen met schaarse middelen. De objecten 
worden gepresenteerd met een minimum aan informatie. 
Via teksten en grafi sche voorstellingen wordt per thema de 
politieke, economische en sociale geschiedenis geschetst, 
maar die context vormt niet meer dan een statisch decor. 
Van interactie met de objecten is nauwelijks sprake. Mede 
daardoor is het vaak gissen waarom bepaalde objecten bij 
een specifi ek thema ingedeeld worden. De namen van tal-
rijke personen en het vaak gebezigde vakjargon worden 
nauwelijks toegelicht. Hoeveel bezoekers weten wat een 
compotière of  een hengselpot is, en hoe die dingen in de 19e 
eeuw gebruikt werden? Laat staan dat men zicht heeft op 
het culturele landschap waarin ze thuishoren of  de sociale 
verhoudingen waarbinnen ze gekaderd moeten worden. De 
bezoeker wordt uitgenodigd om een voornamelijk formele 
afweging te maken die voorbijgaat aan de historische con-
text van productie, gebruik, symboliek en betekenis. Het 
retorisch potentieel van de objecten om de geschiedenis te 
verbeelden blijft totaal onbenut.
 Dat is des te pijnlijker omdat de nationale tweedeling én 
de specifi eke keuze van de wedijverende objecten wel dege-
lijk meermaals tot een spannend en betekenisvol verhaal 
hadden kunnen leiden. Neem bijvoorbeeld de twee voor-
werpen in het hoofdstuk ‘Kunst en Handwerk (1890-
1915)’: de armstoel ontworpen door de Belg Henry Van de 
Velde voor het interieur van zijn Villa Bloemenwerf  en een 
damesfauteuil van de Nederlandse architect Hendrik Petrus 
Berlage. Op de bijhorende kaartjes staat dat de eerste geïn-
spireerd is door de Engelse arts-and-craftsbeweging, en de 
tweede door Egyptisch meubilair. Louter op basis hiervan 
moet de bezoeker beslissen welk ontwerp hij het ‘beste’ 
vindt. Over de enorme spanning die achter deze simpele 
nevenschikking schuilgaat, blijft hij in het ongewisse… ten-
zij hij de catalogus leest, een koptelefoon op zijn hoofd kan 
verdragen of  de video (15') uitkijkt die in het midden van 
het tentoonstellingsparcours te zien is: dan blijkt dat er 
rond 1900 een heuse stijlstrijd tussen het Noorden en het 
Zuiden aan de gang was, met als voornaamste protagonis-
ten Berlage en Van de Velde. De Amsterdamse school 
beschuldigde de Belgische art nouveau van ‘houtverkrach-
ting’ en verwerpelijke losbolligheid. In de tentoonstelling 
wordt over die spannende en uiterst belangrijke historische 
strijd met geen woord gerept.
 Het denken in wedstrijdtermen verhindert ook dat de uit-
wisselingen of  samenwerkingen tussen de twee designwe-
relden wordt aangesneden. Zo worden bijvoorbeeld de twee 
wereldoorlogen nauwelijks belicht, terwijl de Belgische en 

Nederlandse vormgevingswereld precies in die periodes op 
een spannende manier met elkaar in contact treden. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld, vluchten vele 
Belgische kunstenaars en ontwerpers de grens over en 
komen daar in aanraking met De Stijl. Een van hen is Henry 
Van de Velde. Hij komt tijdens zijn verblijf  in contact met de 
Nederlandse familie Kröller-Müller, die hem een van zijn 
belangrijkste opdrachten toevertrouwt: het befaamde 
Kröller-Müller Museum in Otterlo, een mijlpaal in de archi-
tectuurgeschiedenis.
 Zo laat de tentoonstelling voortdurend de kans onbenut 
om via de confrontatie tussen ‘nationaal’ gelabelde objecten 
een gedeelde geschiedenis te ontvouwen. Het wedstrijdcon-
cept lijkt voornamelijk te fungeren als een middel om het 
publiek te laten dialogeren met de objecten – lees: om het te 
entertainen. Meer zelfs, het lijkt bijna een frivole uitvlucht 
om vooral niet te moeten omgaan met the elephant in the 
room: de heikele kwestie van nationale identiteitsvorming. 
De tentoonstelling gaat volledig voorbij aan allerlei klassieke 
clichés, die nu eenmaal onmogelijk te vermijden zijn wan-
neer België en Nederland in een nationalistische tweekamp 
tegenover elkaar worden gesteld. Welk aandeel had design 
in de beeldvorming van het ‘protestantse’, ‘strakke’ en ‘han-
delsgerichte’ noorden versus het ‘katholieke’, ‘losbollige’ en 
‘geïndustrialiseerde’ zuiden? Zijn er producten die deze plati-
tudes bevestigen, weerleggen of  nuanceren? In de catalogus 
stellen de curatoren de vraag of  het niet eerder de specifi eke 
kwaliteiten van een bepaald ontwerp zijn waaraan achteraf  
het predicaat ‘typisch Nederlands’ of  ‘typisch Belgisch’ 
wordt toegekend. Deze interessante bedenking ten spijt, kie-
zen de curatoren ervoor om deze kwesties uit de weg te gaan, 
mogelijk uit vrees om te vervallen in essentialistische uit-

Zicht op ‘Design Derby’ in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
Foto: Lotte Stekelenburg
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spraken. Gek genoeg wakkert hun benadering, waarbij ze 
het publiek uitnodigen tot een karikaturale enscenering van 
een historische stijlstrijd, net een soort misplaatste nationale 
trots aan. Katarina Serulus

p Design Derby: Nederland – België (1815-2015), 20 juni – 
13 september 2015, Museum Boijmans Van Beuningen, 
Museumpark 18, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.00; 
boijmans.nl). Van 23 oktober 2015 tot 13 maart 2016 in 
het Design museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent 
(09/267.99.99; designmuseumgent.be).

Publicaties
Nathalie Heinich – Le paradigme de l’art contempo-
rain. Klassieke of  academische kunst verschilt van moder-
ne kunst, die zich op haar beurt onderscheidt van de heden-
daagse kunst. Dat klinkt als een cliché, maar in haar 
recentste boek poogt de Franse kunstsociologe Nathalie 
Heinich ook het eigene van de hedendaagse beeldende 
kunst te vatten. Daarbij spreekt ze niet van een apart genre, 
wel van een nieuw paradigma. Dat laatste begrip ontleent 
ze losweg aan Thomas Kuhn, die het muntte om ‘de struc-
tuur van wetenschappelijke revoluties’ te begrijpen. Een 
artistiek paradigma definieert Heinich als een geheel van 
goeddeels impliciete categorieën of  concepties die maken 
dat artefacten – bijvoorbeeld – als hedendaagse kunst wor-
den beschouwd. Het gaat kortom om een denkkader dat 
producenten, professionele bemiddelaren en de binnenste 
schil van het publiek als vanzelfsprekend beschouwen: een 
‘onbewust model dat de betekenis van het normale in de 
kunst vormgeeft’ (p. 52).
 Het moderne paradigma zou kunst in wezen gelijkstellen 
met de authentieke expressie van individuele emoties of  
manieren van kijken, waarbij de schilderkunst als bevoor-
recht medium geldt. Deze visie is niet dood, maar werd 
vanaf  de jaren vijftig in toenemende mate overvleugeld 
door het model van de hedendaagse kunst. Heinich verwijst 
in dit verband onder meer naar de ‘herontdekking’ van 
Marcel Duchamps werk en de bekroning van Robert 
Rauschenberg in 1964 op de Biënnale van Venetië. De 
schilderkunst boette vervolgens snel aan belang in ten 
faveure van ‘objectloze kunst’, van kunst die een grote vari-
eteit aan materialen hanteert, van kunst die de context van 
het exposeren integreert, wat gepaard ging met een stijgen-
de invloed van allerhande soorten ‘intermediairen’ (van de 
titels van de werken tot de critici) en, in het verlengde hier-
van, een groeiend gewicht van het discursieve. Aan deze en 
nog andere kenmerken wijdt Heinich aparte hoofdstukken, 
met telkens een scala aan voorbeelden die nauwelijks stoe-
len op eigen observaties en voor alles op literatuurstudie. 
Dat resulteert in een sterk beschrijvende en opsommende, 
meer dan eens anekdotische aanpak die verre van pro-
bleemloos is.
 Zo laat Heinich in het midden hoe de talrijke vermelde 
eigenschappen een paradigmatische waarde verkrijgen. 
Het gaat alvast niet om ‘onbewuste’ categorieën of  opvat-
tingen: een beetje bezoeker van manifestaties hedendaagse 

kunst is er terdege mee vertrouwd. Nog problematischer is 
dat Heinich niet nadrukkelijk differentieert tussen essenti-
ele en bijkomstige of  afgeleide kenmerken. Impliciet doet ze 
dat echter wel degelijk. In lijn met vroegere studies als Le 
triple jeu de l’art contemporain (1998) promoveert ze het 
overschrijden van regels of  ‘de ervaring van limieten’ tot 
hét basiskenmerk van de hedendaagse kunst. In feite situ-
eert ze die dus in het verlengde van de avant-gardetraditie. 
Ondanks de talrijke verwijzingen naar Duchamp staat 
Heinich hier nauwelijks verder bij stil en thematiseert ze 
ook nergens het nochtans overbekende verschil met de 
modernistische, mediumgerichte traditie. Het spelen met 
grenzen situeert ze bovendien in relatie tot de common-
senseverwachtingen van ‘het grote publiek’. Dat lijkt wei-
nig steekhoudend. Indien er een collectief  kader inzake 
hedendaagse kunst bestaat, dan wordt dat – ook volgens 
Heinichs eigen premisse – in de eerste plaats gedragen door 
de professionals en semi-professionals die de ermee over-
eenstemmende sociale wereld bevolken. Zij verwachten 
juist transgressieve kunstwerken of  artistieke voorstellen, 
deels trouwens ook vanuit de logica van singulariteit (of  
vernieuwing, originaliteit…) die de hedendaagse kunst van 
haar moderne voorloper erfde (de idee van singulariteit 
wordt natuurlijk eveneens regelmatig met meer of  minder 
ironie artistiek gethematiseerd…). Terwijl ze in Le triple jeu 
de l’art contemporain nog oog had voor de paradoxen die het 
ondertussen geïnstitutionaliseerde cliché van kunst-als-
morrelen-aan-grenzen (artistieke, morele, politieke…) 
genereert, stapt Heinich daar in dit boek nogal gedachteloos 
overheen. 
 De hamvraag is natuurlijk of  transgressie, en indirect dus 
de avant-gardetraditie, de spreekwoordelijke essentie uit-
maakt van de hedendaagse kunst. In de korte epiloog geeft 
Heinich toe dat ‘niet alle hedendaagse kunst valt te herlei-
den tot de meest extreme vormen van transgressie’: ‘het 
[geschetste] portret van de wereld van de hedendaagse 
kunst pretendeert niet exhaustief  te zijn, maar wil globaal 
genomen juist zijn – tenminste even juist als een kaart het 
kan zijn’ (p. 342). Dat is op zijn zachtst gezegd een kaduke 
verdediging tegen het verwijt van selectiviteit. Dat laatste 
geldt zeker ook bij de vele aangehaalde voorbeelden. Naast 
de onvermijdelijke Franse exempels (Yves Klein!), put 
Heinich vooral uit het kleine kransje van sterk gemediati-
seerde kunstenaars, genre Maurizio Cattelan (het vaakst 
vermeld) en Damien Hirst. Zij schragen tevens mee de 
beschrijvingen van de recente ontwikkelingen binnen het 
veld van de hedendaagse kunst. Dat het sterk is gecommer-
cialiseerd en gemondialiseerd, hoogst speculatief  aandoet, 
primair inzet op het ontdekken van nieuwe jonge arties-
ten…: het is niet meteen groot nieuws, quite the contrary. 
Van een sociologe wiens vorige boek handelde over de rela-
tie tussen zichtbaarheid, singulariteit en het mediale regi-
me, zou je verwachten dat ze serieuze nuances aanbrengt 
bij dit gemediatiseerde standaardbeeld van de hedendaagse 
kunst. Net als Sarah Thornton in Seven Days in the Art World 
focust echter ook Heinich veelal kritiekloos op het volatiele 
topsegment van artistieke ‘vedetten’ en doet ze het zo voor-
komen dat bijvoorbeeld lokale of  nationale circuits volstrekt 
onbelangrijk zijn geworden. Dat is zonder verdere argu-
menten hooguit een speculatieve en discutabele hypothese.

Ergens tussendoor meldt Heinich dat ‘de hedendaagse 
kunst in wezen [sic] een kunst van het ‘doen-vertellen’ is 
geworden: een kunst van het verhaal, zelfs van de legende, 
een kunst van het commentaar en de interpretatie – of  sim-
pelweg van de anekdote’ (p. 90). Daar had ik wel meer wil-
len over horen. Wellicht nog interessanter, maar tevens 
bezwarend voor de idee dat de hedendaagse kunst sinds de 
jaren vijftig een coherent paradigma vormt, is de suggestie 
van een breuk ergens tijdens de jaren tachtig. Zowel geci-
teerde Franse artiesten als Daniel Buren en Christian 
Boltanski als secundair aangehaalde galeriehouders of  ver-
zamelaars beklemtonen de verschillen tussen het functio-
neren van het kunstveld tijdens de jaren zestig en zeventig 
enerzijds, en de meer recente periode anderzijds. Daarbij 
speelt behalve een toegenomen commercialisering ook de 
gestegen erkenning van staatswege via officiële collectie-
vorming (zoals de FRAC’s), werkbeurzen, residentieplaat-
sen… Beide maakten dat het kunstenaarschap meer regu-
liere carrièrekenmerken verkreeg en, algemener, de 
kunstwereld ook professionaliseerde én bureaucratiseerde. 
Moet je in het licht van deze sociologisch toch pertinente 
tendensen niet al meteen een onderscheid maken binnen de 
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hedendaagse kunst tussen een eerste fase waarin nog van 
weinig institutionalisering sprake was en een nog voortdu-
rende tweede fase?
 Nathalie Heinich heeft ongetwijfeld waardevolle bijdra-
gen aan de kunstsociologie geleverd. Met haar studies over 
het academisch regime of  ‘de glorie van Van Gogh’ bracht 
ze die dichter bij de kunstgeschiedenis. Tevens hielp ze een 
opening te maken in de kunstsociologie, wég van de hoge-
lijk reductionistische, want voornamelijk op machtsver-
schillen gerichte veldbenadering van haar leermeester 
Pierre Bourdieu (het ietwat pamflettaire Ce que l’art fait à la 
sociologie blijft een verfrissend boekje). Voor een goed bere-
deneerde beschouwing over het eigene van de hedendaagse 
kunst blijven evenwel de geschriften van een Thierry de 
Duve meer inspiratie – en ook: meer productieve ‘irritatie’ 
– bieden. Rudi Laermans

p  Nathalie Heinich, Le paradigme de l’art contemporain. 
Structures d’une révolution artistique, verscheen in 2015 bij 
Gallimard, 5 rue Gaston-Gallimard, 75328 Parijs 
(01/49.54.42.00; gallimard.fr). ISBN 978-2-07-013923-1.

Herman Hertzberger. In 2012 werd Herman Hertzberger 
(1932) na een rondvraag van Vrij Nederland door architec-
ten uitverkozen als ‘de beste in zijn vak’. Niet veel later 
kreeg hij de gouden medaille van het Royal Institute of  
British Architects. In het najaar van 2014 werd in Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam een tentoonstelling inge-
richt over het architectonische structuralisme. Als verte-
genwoordiger van deze Nederlandse stroming, toonde 
Hertzberger zijn archief: maquettes, ontwerpschetsen en 
notitieboekjes. Hertzbergers consacrering als de grand old 
man van de Nederlandse architectuur is dus ingezet, en 
twee boeken zetten dat kracht bij. Eind 2014 verscheen 
Architectuur en structuralisme. Speelruimte en spelregels, 
waarin de architect zijn theorie uiteenzet – een Engelse ver-
taling is op komst. Afgelopen voorjaar verscheen Herman 
Hertzberger, een groot gebonden en Engelstalig boek van 
meer dan vijfhonderd bladzijden waarin op het oeuvre 
wordt teruggeblikt. Auteur is de Amerikaanse professor 
Robert McCarter, die monografieën schreef  over onder 
anderen Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Louis I. Kahn, 
Carlo Scarpa en – eveneens dit jaar — over Aldo van Eyck 
(1918-1999), voor Hertzberger een vaderfiguur.
 Architectuur en structuralisme toont zowel de drammerig-
heid als de onduidelijkheid van de goede bedoelingen van 
Hertzberger. Op iedere bladzijde begint het boek opnieuw, 

omdat de auteur in andere bewoordingen – vaak tautolo-
gisch of  contradictorisch – probeert uit te drukken wat hij 
onder structuralisme verstaat. In het voorwoord klinkt het: 
‘Structuralisme gaat over het bieden van de ruimte die wij 
vrijheid noemen, maar die daarin steeds een ordening 
behoeft, omdat speelruimte niet zonder spelregels kan 
bestaan. Het authentieke structuralisme gaat over waarin 
mensen gelijk en constant zijn en waarin ze verschillen van 
anderen.’ Op bladzijde 95: ‘Het kan niet genoeg worden 
benadrukt: structuur houdt de constructie in materiële zin 
bij elkaar. Structuralisme gaat over de structuur die mensen 
omvat en bij elkaar houdt en het valt te betwijfelen of  daar-
toe concretere middelen te bedenken zijn dan juist die van 
de ruimtelijke vormgeving waarmee het onderdak van de 
sociale structuur wordt gevormd.’ En op pagina 228, de 
laatste: ‘Het belang van structuralisme is dat het een instru-
mentarium biedt dat de algemeen gedeelde idee weet te ver-
zoenen met de verscheidenheid van een steeds weer veran-
derende (dagelijkse) werkelijkheid door deze te zien als een 
van situatie tot situatie afwijkende interpretatie van die 
idee. Ruimte in zijn algemeenheid (evenals taal), beschouwd 
als een vermogen, betekent slechts iets door de specifieke 
wijze waarop die zich laat aanpassen en zodoende geïnter-
preteerd wordt.’ Zelden toonde een architect zich machtelo-
zer in zijn worsteling met de stroming waarvan hij een 
exponent is. In een bijlage van het tijdschrift Volume in het 
kader van de recente tentoonstelling over structuralisme in 
Het Nieuwe Instituut (20 september 2014 – 5 januari 
2015) heeft Francis Strauven aangegeven hoe vaag en pro-
blematisch deze term altijd geweest is, niet in het minst 
omdat het architectonische structuralisme niets met de 
gelijknamige filosofie te maken heeft. Hertzberger blijft doen 
alsof  het allemaal helder, betekenisvol en van groot belang 
is voor de toekomst.
 Het is begrijpelijk dat McCarter de term in de monografie 
slechts sporadisch aanhaalt. Het boek is eenvoudig: de 
auteur beschrijft de gebouwen en de ontwerpen zo feitelijk 
mogelijk, vergelijkt ze kort met het werk van de meesters 
waarover hij reeds in het verleden schreef  (Kahn vooral, 
soms Le Corbusier), en citeert uitgebreid uit de talloze tek-
sten van de architect. Het overkoepelende thema is de ‘erva-
ring’: in de architectuur van Hertzberger ‘grijpt het leven 
plaats’; ‘de ervaring van de bewoner staat voorop’. Het 
bekent alles en niets: het leven grijpt immers overal plaats, 
en elke bewoner ‘ervaart’ steeds wel iets, zelfs in de meest 
troosteloze banlieue. McCarter zit als een buiksprekerpop 
op de schoot bij Hertzberger. Nu en dan, in schitterende 
anekdotes, onthult hij per abuis het kolossale misverstand 

van diens architectuur. In vele van Hertzbergers apparte-
mentsgebouwen is de overloop van de trappartijen uitge-
breid tot een verblijfsruimte met uitzicht en zitbank, en dus 
tot een ‘interpreteerbare’ ruimte die ‘de dagelijkse rituelen 
van het leven begeleidt’. De architect (en dus McCarter) ver-
telt over een grootvader en een kleinzoon die de trap beklim-
men naar de derde verdieping. Onderweg komt opa in 
ademnood. Dankzij Hertzberger is er die overloop. Laten we 
hier zitten en een boek lezen, zegt opa, want zijn kleinzoon 
mag niet merken hoe moe hij is. De combinatie van leugen-
achtigheid, absurditeit, gezelligheid en lege collectiviteit 
typeert dit werk; het toont hoe Hertzberger, zoals vele gene-
ratiegenoten, getraumatiseerd is door een eenzijdige inter-
pretatie van het modernistische functionalisme. Een trap 
mag geen gebruiksvoorwerp zijn zonder expliciete sociale 
functie. Ook als je van boven naar beneden gaat moet je 
‘gehumaniseerd’ worden, en aangemoedigd tot een gesprek 
of  een ontmoeting. Een lift is als praktisch maar vervreem-
dend technisch apparaat natuurlijk helemaal taboe. Overal, 
in elk hoekje en in elk detail, moet de architect iets beden-
ken om de bewoner ter wille te zijn en om het leven beter, 
socialer, gezelliger en gelukkiger te maken. Het resultaat is 
architectuur als een overbezorgde moeder die haar kinde-
ren niet levensvatbaar acht, en ze geen moment met rust 
kan laten. Het perverse gevolg is dat de kinderen van deze 
architectuur gaan verwachten dat ze altijd en ogenblikke-
lijk over alles en iedereen kunnen beschikken, en dat gebou-
wen zich letterlijk zullen aanpassen. Over de talloze wijzi-
gingen aan zijn ‘meesterwerk’, het Centraal Beheer in 
Apeldoorn, is Hertzberger ontzettend trots. Het ‘antibu-
reaucratische’ en ‘humanistische’ kantoorgebouw heeft 
sinds de conceptie ervan in 1968 onderdak geboden aan 
afzonderlijke ‘corporate offices’, aan educatieve functies en 
zelfs aan een museum! Dat dit een verdienste zou zijn (en 
van wie), wordt niet in vraag gesteld. Als Hertzberger een 
gemeentehuis ontwerpt, dan maakt hij geen ernstig politiek 
instituut dat de macht vertegenwoordigt, maar een 
‘gebouw-als-stad’ waarin politici, ambtenaren en burgers 
verblijven en elkaar als vrienden ontmoeten: ‘Mensen gaan 
naar een stadhuis niet alleen om bepaalde diensten te vra-
gen maar ook om bediend te worden: zo’n gebouw moet 
dan ook even toegankelijk zijn als een warenhuis.’
 Het toont het misdadig naïeve optimisme dat door deze 
architectuur (en deze teksten) waart en blijft waren, en dat 
stamt uit de hoogdagen van mei 68: bevrijd de mens, maak 
hem mondig en geef  hem alles waar hij om zou kunnen vra-
gen, nog voor het in hem opkomt. In een kort voorwoord op 
het boek Herman Hertzberger – in deze massa woorden de 

Herman Hertzberger

Ontmoetingsplaatsen boven gemeenschappelijke straat, kantoorgebouw Centraal Beheer, Apeldoorn (NL), 
1968-1972

Herman Hertzberger

Overlappende ruimtes en de centrale hal, Titaan College, Hoorn (NL), 
1999-2004
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enige lezenswaardige tekst, als een klein Trojaans paard – 
schrijft Kenneth Frampton: ‘Wereldwijd neoliberalisme heeft 
zelfs in Nederland zijn tol geëist, zodat vandaag het idee van 
een structureel open architecturaal werk dat expliciet ont-
worpen is voor toe-eigening en aanpassing door de gebruiker, 
zelfs niet meer ingebeeld laat staan gerealiseerd en geconsu-
meerd kan worden door de samenleving.’ De Nederlandse 
architectuurwereld maakt ondertussen van Hertzberger een 
held. Van begrijpelijk laat staan belangwekkend of  kritisch 
denkwerk omtrent het oeuvre is er geen sprake. De architec-
tuur biedt geen weerstand, en kroont burger, bewoner en 
klant tot consumerende koning. Christophe Van Gerrewey

p  Architectuur en structuralisme. Speelruimte en spelregels 
van Herman Hertzberger en Herman Hertzberger van Robert 
McCarter verschenen respectievelijk op 16 november 2014 
en in april 2015 bij nai010 uitgevers, Mauritsweg 23, 
3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; nai010.com). ISBN 
978-9-46-208178-9 en 978-94-6-208203-8.

René Greisch. De Luikse ingenieur-architect René Greisch 
is bij het grote publiek gekend als ontwerper van enkele 
monumentale ‘kunstwerken’ – het woord waardig – in 
onder meer Wandre, Ben-Ahin en Maastricht. Greisch, 
gediplomeerd als ingénieur civil des constructions, ingénieurs 
des travaux urbains et coloniaux en ingénieur civil architecte, 
was bijzonder veelzijdig en bouwde een (omvang)rijk oeu-
vre uit, dat gekenmerkt wordt door een sterke technische en 
vormelijke vernieuwingsdrang. Aan zijn professionele car-
rière, die ruim vier decennia omspande en de regio rond 
Luik als geografisch zwaartepunt had, heeft de kunsthisto-
ricus Pierre Henrion nu een monografie gewijd onder de 
titel rené greisch ingénieur architecte. Net als bij het boek 
Bureau d’Etudes Greisch, dat begeleid werd door een tentoon-
stelling in deSingel in Antwerpen (1996-1997), werd deze 
monografie gecompleteerd door een expositie, die in mei 
2015 plaatsvond in het Grand Curtius museum in Luik.
 Het lijvige, verzorgde boek telt bijna 250 pagina’s met 
veel tekst, maar vooral ook veel beeldmateriaal. Inhoudelijk 
bestaat het uit drie delen: een biografisch luik over Greisch 
en zijn professionele activiteiten, een thematisch essay en 
een beperkte catalogus. Tot slot volgt een index met onge-
veer tweehonderd projecten (waaruit een typologische 
voorkeur blijkt voor bruggen, pylonen, schoolgebouwen, 
maar vooral ook woningen), een lexicon en een bibliografie. 
Het lexicon bevat een 90-tal technische termen, essentieel 
om de innovatieve kracht van zijn constructies te begrijpen. 
De bibliografie is beperkt tot het minimum, wat past in de 
specifieke insteek van het boek, dat sterk leunt op monde-
linge bronnen. Het is dankzij de gesprekken met medewer-
kers en collega’s dat we onder meer ook te weten komen dat 
Greisch een toegewijd en energiek man was, dat hij timide 
was maar ook opvliegend kon zijn, en dat hij graag kookte. 
In het biografisch gedeelte volgen vijf  hoofdstukken elkaar 
chronologisch op: naast de geboorte (1929) en het overlij-
den (2000) van Greisch, worden de oprichting van het 
bureau (1959), het viaduct van Vilvoorde (1973), de tijde-
lijke crisis van het bureau (1982) en het nieuwe kantoorge-
bouw in Sart-Tilman (1992) als scharnierpunten gezien. 
Al is dergelijke opdeling altijd enigszins kunstmatig, de sleu-
telmomenten zijn niet arbitrair gekozen. Zo was Greisch tot 
1973 vooral actief  als raadgevend ingenieur voor architec-
tuuropdrachten, maar het viaduct van Vilvoorde – een van 
de grootste werven van het land en de grootste opdracht 
voor het bureau tot dan toe – bracht hier verandering in. 
Greisch ontwikkelde nieuwe expertise en een nieuwe 
methodologie, waarbij de ingenieurs een veel grotere rol 
opnamen dan de tekenaars. Met de uitbreiding naar bur-

gerlijke bouwkunde en tegelijk ook meer zelfstandige 
opdrachten, verwierf  het bureau een sterke reputatie, 
waarin savoir-faire gekoppeld werd aan vernieuwings-
drang. Een efficiënt materiaalgebruik leidde tot structuren 
die slanker en eleganter zijn, maar ook performanter en 
economisch interessanter. Begin jaren tachtig zorgde de 

algemene malaise in de bouwsector voor een tijdelijke 
inkrimping van het bureau, maar een aantal belangrijke, 
langlopende opdrachten voor bruggen (onder andere in het 
kader van de verbreding van het Albertkanaal) liet toe de 
moeilijke periode door te komen. Ongeveer gelijktijdig met 
de interne reorganisatie binnen het bureau werd ook steeds 
sterker ingezet op informatica, bijvoorbeeld met de ontwik-
keling van computerprogramma’s om structuren te model-
leren. Greisch zou echter zelf  weinig gebruikmaken van 
deze nieuwe technologieën: in de opdrachten die hij naar 
zich toe trok, werkte hij zeer sterk vanuit zijn opmerkelijk 
inzicht en intuïtie, terwijl hij computerberekeningen en 
numerieke analyses overliet aan zijn medewerkers. Om die 
reden was hij persoonlijk meer betrokken bij de kabelbrug-
gen dan bij de bowstringbruggen die het bureau in de jaren 
tachtig realiseerde – beide vormden evenwel een mijlpaal in 
de geschiedenis van de burgerlijke bouwkunde. In dezelfde 
periode nam de (internationale) erkenning toe, met ver-
schillende onderscheidingen en tentoonstellingen. Het 
bureau breidde verder uit, en in 1992 ontwierp Greisch zelf  
het nieuwe kantoorgebouw in Sart-Tilman, dat meteen ook 
dienstdeed als uithangbord. Deze en talloze andere projec-
ten komen aan bod in het boek. Naast het innovatieve 
karakter wordt vooral ook aandacht besteed aan de manier 
van werken en de relaties met klanten en andere actoren in 
het bouwmilieu. Aan de hand van die context krijgt men 
een goed beeld van de ontwikkeling van de bouwkunde in 
België in die periode – zijn ontwerpen zijn daarvoor mis-
schien te vooruitstrevend en dus niet echt representatief.
 Het thematisch essay Questions de style vat aan met een 
referentie uit een van Greisch’ weinige geschriften, een 
lezing aan het Institut Lambert Lombard in 1995. Hierin 
benadrukt hij dat men zich niet de vraag moet stellen of  iets 
kan, maar of  het moet gebouwd worden. Greisch houdt hier-
bij vast aan enkele basisprincipes die aan de basis zouden 
liggen van goede architectuur, namelijk ‘équilibre, stabilité, 
résistance, adaption à la fonction, esthétique’. Op basis 
hiervan ontwikkelt Henrion thematische reflecties waarin 
de eigen stijl van Greisch wordt gekarakteriseerd en de 
coherentie van het oeuvre benadrukt. Steeds terugkerend is 
de correlatie tussen structuur, materiaal, vorm, techniek en 
functie – het ene mag niet ten koste gaan van het andere. 
Ook de aandacht voor het detail en de beheersing van de 
kosten zijn continu aanwezig. Bovenop deze ontwerpfiloso-
fie komt de kenmerkende zin voor vernieuwing en vooruit-
gang: indien nodig worden constructieve normen over-
schreden, zonder evenwel te vervallen in extravagantie. 
Eenvoud – in de zin van leesbaarheid, evenwicht en sober-
heid – geldt als leidraad in zijn werk. Op cijfermatig vlak 
stond dit tegenover een enorme complexiteit.
 In het derde gedeelte van het boek worden dertien projec-
ten uitvoeriger toegelicht met tekst en beeldmateriaal. 
Gezien de grote omvang van het oeuvre dringt zich de vraag 
op of  een zo beperkte selectie representatief  kan zijn. 
Anderzijds is de coherentie van het oeuvre zo opmerkelijk 
dat herhaling anders onvermijdelijk wordt – te meer omdat 
Greisch’ werk reeds vanuit een biografisch en thematisch 
oogpunt werd belicht in de voorgaande delen. Toch is het 
enigszins jammer dat de catalogus geen integraal overzicht 
biedt van alle uitgevoerde projecten. Met de index is hiertoe 
een aanzet gegeven, maar spijtig genoeg worden de data en 
samenwerkingsverbanden niet vermeld. Voor wat wellicht 
de laatste en meest complete biografie van René Greisch zal 
zijn, is dit een gemiste kans. Stephanie Van de Voorde

p Pierre Henrion, rené greisch ingénieur architecte, verscheen 
in 2014 bij Prisme Editions, Wielemans Ceuppenslaan 
45/2, 1190 Brussel (02/346.13.19; prisme-editions.be). 
ISBN 978-2-93-045116-9.

René Greisch en zijn medewerkers voor de tuibrug van Lanaye (1986), 
augustus 1992. © JMC. Foto: Jean-Luc Deru / Daylight

René Greisch

eigen bureau in Sart-Tilman, 1992
© JMC. Foto: Jean-Luc Deru / Daylight
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Nieuwe publicaties
• Stefanie Kreuzer (red.). more Konzeption Conception 

now. Dortmund: Verlag Kettler, 2015. 232 + 236 blz. 
ISBN 978-3-86206-429-8

Hoewel de zogenaamde conceptuele kunst zich aanvankelijk 
ontwikkelde in de Verenigde Staten, had de eerste museale 
presentatie van deze ‘kunststroming’ plaats in het Städtisches 
Museum Leverkusen Schloß Morsbroich in 1969. De verklaring 
hiervoor is dat Konrad Fischer, de bekende galeriehouder uit 
Düsseldorf, een pioniersfunctie vervulde in het verspreiden van 
conceptuele kunst in Europa. Het was zijn goede verstandhou-
ding met de toenmalige directeur Rolf  Wedewer die leidde tot 
deze tentoonstelling, getiteld Konzeption – Conception. De catalo-
gus is iconisch, vooral omdat veel kunstenaars de pagina’s die ze 
toegewezen kregen gebruikten om werken te realiseren. Zowat 
alle belangrijke ‘conceptuele’ kunstenaars waren bij deze ten-
toonstelling betrokken: onder anderen Sol LeWitt, Joseph Kosuth, 
Lawrence Weiner, Ed Ruscha, On Kawara, Bruce Nauman, maar 
ook Europese kunstenaars zoals Marcel Broodthaers, Daniel 
Buren, Sigmar Polke en Jan Dibbets. Dit voorjaar organiseerde 
Museum Morsbroich een tentoonstelling onder de titel more 
Konzeption Conception now, met 25 jonge kunstenaars die zich 
laten inspireren door de conceptuele kunst van toen. Bij deze 
tentoonstelling verscheen een tweedelige catalogus. Het eerste 
deel is een facsimile van de catalogus uit 1969. Aangezien het 
origineel zeldzaam is en dus peperduur, is deze heruitgave een 
uitstekende zaak. Het tweede deel is de catalogus van de recente 
tentoonstelling. Naast beeldmateriaal van 25 kunstenaars staan 
ook een drietal teksten afgedrukt. Ze beperken zich evenwel tot 
beschouwingen over de tentoonstelling van 1969 of  behandelen 
de vroege geschiedenis van de conceptuele kunst. Het tweede deel 
sluit af  met archiefmateriaal van de tentoonstelling uit 1969, 
zoals correspondentie, voorstellen van kunstenaars en knipsels. 
Door deze eenzijdige focus op de historische tentoonstelling van 
1969 komen de jonge kunstenaars helemaal in de schaduw van 
hun voorgangers te staan. Het is duidelijk dat de organisatoren 
het belangrijker vonden om de oorspronkelijke tentoonstelling te 
documenteren dan om het werk van jonge kunstenaars toe te 
lichten. Met deze nieuwe tentoonstelling tonen ze dat conceptu-
ele kunst, na bijna 50 jaar, nog steeds navolgers heeft. Deze 
constatering is nogal dunnetjes voor een museale presentatie. 

• Gerhard Richter. November. London: Heni Publishing, 
2013 (tweede druk 2015). 62 blz. 54 afb. 
ISBN 978-0-9930103-1-6
In 2008 morste Gerhard Richter toevallig zwarte inkt op een 
stapeltje absorberend papier. Er tekende zich niet alleen een 
vlekkenpatroon af  op het bovenste blad, maar ook op het onder-
liggende. Wat Richter echter het meest interesseerde was dat de 
achterkant van het eerste blad een spiegelversie te zien gaf  van 
de voorkant. Dit oncontroleerbaar ‘uitvloeisel’, ontstaan door 
toevallige vlekken, was de aanleiding voor het maken van de 

reeks November. Spelend met het idee van spiegelende recto’s en 
verso’s verdunde hij de inkt met onder meer benzeen en aceton. 
De inkt liet hij druppelen, zonder gebruik te maken van penselen 
of  pennen. Door de bladzijden te kantelen manipuleerde hij de 
inktvlekken. Op sommige vellen bracht hij potloodlijnen aan, 
andere kregen een transparante laag lak. Van de 27 vellen die hij 
zo bewerkte liet hij 54 inkjetprints maken, 27 van de recto- en 27 
van de versozijde, waardoor hij de reeks volledig kon presenteren 
op een muur. Om het artifi ciële effect nog te verhogen keerde hij 
sommige vellen ondersteboven. Ten slotte dateerde hij de origi-
nele 27 bladen tussen 2 november en 28 november 2008, alsof  
hij gedurende die periode elke dag een tekening had voltooid. 
Deze fi ctieve dateringen zijn bedoeld om het geheel een metafori-
sche samenhang te geven. Door zijn aard vraagt dit werk bijna 
om ook als kunstenaarsboek te worden gepresenteerd. De speci-
fi eke vorm van een boek laat op natuurlijke wijze de recto- en 
versozijde van elke pagina afwisselen. Nu is er van dit kunste-
naarsboek een tweede druk verschenen. 

• Wolfgang Tillmans. The Cars. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2015. 128 blz. 
150 afb. ISBN 978-3-86335-752-8

De auto gebruiken we niet alleen als vervoermiddel. De auto is ook 
een belangrijke plaats geworden van waaruit we de wereld 
bekijken. De alomtegenwoordigheid van de auto maakt ook dat 
hij voortdurend opduikt in ons blikveld. Dat wekt veel irritatie, 
maar tegelijk is hij onmisbaar en vervult hij dikwijls de rol van 
statussymbool. Zijn evidente aanwezigheid maakt wellicht dat hij 
als artistiek onderwerp verwaarloosd is binnen de beeldende 
kunst. Alleen in fi lms is de auto soms een prominent onderdeel 
van de verhaallijn. In zijn nieuwste fotoboek The Cars richt 
Wolfgang Tillmans zijn blik op de alledaagsheid van de auto. Hij 
doet dit met een 150-tal foto’s die hij nam tijdens zijn reizen door 
verschillende continenten. Zo zien we auto’s in stedelijke en 
landelijke omgevingen, zowel overdag als ’s nachts. Soms focust 
hij op details van auto’s of  op de wegeninfrastructuur. Chauffeurs, 
passagiers, voetgangers en andere weggebruikers komen nauwe-
lijks in beeld. Wolfgang Tillmans verzorgde zelf  de vormgeving 

van het boek. Soms zijn de foto’s bladvullend, soms schuift hij ze 
over elkaar of  creëert hij kleine reeksen binnen het geheel. Door 
deze samenhangende variaties is het boek erg plezierig en verras-
send. In 1997 publiceerde Wolfgang Tillmans een gelijkaardig 
boek over het supersonische passagiersvliegtuig Concorde. En in 
2012 verscheen van hem een fotoboek over een internationale 
fruitbeurs in Berlijn onder de titel Fruit Logistica. Door hun gelijk-
aardige vormgeving vormen deze drie boeken samen een reeks. 

• Alexandra Whitney (red.). No Problem: Cologne / New 
York 1984 – 1989. New York: David Zwirner Books, 
2015. 276 blz. 239 afb. ISBN 978-1-941701-02-7

In 2014 was bij David Zwirner in New York een tentoonstelling 
te zien onder de titel No Problem: Cologne / New York 1984 – 1989. 
Nu, een jaar later, verscheen een publicatie die de tentoonstelling 
documenteert. Aan de hand van 148 kunstwerken van 21 
kunstenaars wordt aangetoond dat Keulen en New York de 
belangrijkste centra waren van de kunstmarkt in de tweede helft 
van de jaren tachtig. Walther Dahn, Jiri Georg Dokoupil, Fischli & 
Weiss, Mike Kelley, Martin Kippenberger, Jeff  Koons, Richard 
Prince en Cindy Sherman waren toen ‘jonge’ kunstenaars die 
stonden te trappelen om de neo-expressionistische werken van de 
Neue Wilde en de Italiaanse Transavanguardia van het podium te 
verdringen. Maar een tweede en meer onderliggend thema in dit 
boek is de uitwisseling van kunstenaars door jonge galeries. 
In Keulen waren dat vooral Gisela Capitain, Max Hetzler, Rafael 
Jablonka en Monika Sprüth. Ze zochten allianties met galeries in 
New York zoals Mary Boone, Barbara Gladstone, Luhring, 
Augustine & Hodges, Metro Pictures en Nature Morte. Met 
succes, zo bleek. Uiteraard toont dit boek slechts een beperkt 
segment van de toenmalige kunstwereld. Maar het evoceert wel 
de levendige, provocerende en op innovatie gerichte sfeer die er 
toen heerste. Veel van de kunstwerken representeren deze 
markante periode nog steeds op een overtuigende manier. Het 
boek bevat een tekst van Diedrich Diederichsen, die de kunstwe-
reld van Keulen in de jaren tachtig zelf  meemaakte. Onder de 
titel Before Globalisation: Cologne and New York in the 1980s 
beschrijft hij onder andere een hilarische trip naar New York die 
hij maakte samen met Martin Kippenberger. Een tweede tekst 
van de hand van Bob Nickas behandelt de toenmalige scene van 
New York. Het boek sluit af  met een geïllustreerde chronologie, 
biografi eën en een lijst van de tentoongestelde werken. De titel 
No Problem is ontleend aan een werk van Martin Kippenberger.
 

Samenstelling: Marc Goethals

Erratum: In de vorige afl evering, bij een beschrijving van het boek 
Les fragments d’Héraclite selon Thierry De Cordier, stond vermeld dat 
het papier in de verkeerde looprichting werd gebruikt. Dit was een 
foute bewering. De binding van het boek is wel degelijk correct.
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253 Politics of installation Hans Demeulenaere, bas van den Hurk (editors) 64 p 27 x 19.5 cm € 24.00 isbn 9789491843464 2015

252 opus 1. the artist’s beginnings Koen brams, ulrike lindmayr, Dirk Pültau (editors) 208 p 20 x 25 cm € 30.00 isbn 9789491843457 2015

251 sEt na Kim  118 p 23 x 30 cm € 25.00 isbn 9789491843440 2015

250 statement and counter-statement Experimental Jetset 856 p 11 x 18 cm € 25.00 isbn 9789491843402 2015

247 imperial courts 1993-2015  Dana lixenberg 296 p 24 x 31 cm  € 65.00 isbn 9789491843426 2015

246 Drawings (001-806) ante timmermans 856 p 17 x 22 cm € 60.00 isbn 9789491843419 2015

244 sudoku Gintaras Didžiapetris, Renée levi, 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  € 45.00 isbn 9789491843372 2015

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

241 Roma Publications at Fond. Giuliani Roger Willems (editor) 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
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte 
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere ini-
tiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 50) voor zes vermel-
dingen of een abonnement (€ 25) voor een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
di-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Une Machine Simple’ – Fabien Giraud 
& Raphaël Siboni [tot 15/11] 
❑ ‘Arbeid’ – Thomas Raat, Kevin 
Rodgers, Stephanie Syjuco, Katsutoshi 
Yuasa [4/10 tot 15/11] 
❑ ‘Constructies 1990-2015’ – Karel 
Breugelmans [4/10 tot 15/11] 
❑ ‘Unvoid’ – Stijn Ank [4/10 tot 15/11]

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘The Gutai Works’ – Shozo Shimamoto 
[tot 3/10] ❑ Dominique Stroobant 
[15/10 tot 28/11]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 
0476 62 03 17 
do-za 14-18u
❑ ‘The Joke Is On Me’ – Lieven Segers 
[tot 24/10] ❑ Geoffrey de Beer – Karina 
Beumer [5/11 tot 19/12]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Levensecht. De performantie van de 
moderne stad’ [26/9 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Projecties 5. Verkavelingsverhalen/
Gebaseerd op het onderzoek 
‘Verkavelingsverhalen/Tales of the 
alotment’, Faculteit Kunst en 
Architectuur, UHasselt’ [21/10 tot 
10/1/2016]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Too Much Feels Very Good’ – Fred 
Michiels [tot 8/11] ❑ ‘Las huellas de la 
erosión en Koekenstad’ – Sabrina 
Montiel-Soto [29/10 tot 22/11]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘STRT Kit – the exhibition. In 
collaboration with Studio Start and AIR 
Antwerpen’ – Karolien Chromiak, Jane 
Coppin, Elise Eeraerts, Daan Gielis, Lore 
Van Roelen [tot 6/12] 
❑ ‘The Corner Show’ – Aglaia Konrad, 
Manfred Pernice, Valérie Mannaerts, 
Wim Catrysse, Jan De Cock, Lili 
Dujourie, Willem de Rooij… [tot 6/12] 
❑ ‘Solo Show’ – Farah Atassi [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] ❑ ‘August Sander. Meesterwerken 
en ontdekkingen’ [13/10 tot 14/2/2016]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Divine Desires’ – Nick Andrews [tot 
8/11]

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] ❑ ‘On Eye Level’ – Robbert 
Fortgens [4/10 tot 21/11]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ ‘Discovered after missing II’ – Jean-
Marie Bytebier [tot 3/10] 
❑ Tim Volckaert [15/10 tot 14/11]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Second Nature’ – Sofia Hultén, Sara 
Sizer, Julian Fickler [tot 24/10] 
❑ Ilse D’Hollander [22/10 tot 15/11]

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’ [tot 3/10]

Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16 
di-zo 10-17u, za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Uitverkoren’ [19/9 tot 
3/1/2016]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Prijs Bernd Lohaus’ [10/10 tot 1/11] 
❑ Leon Vranken [14/11 tot 24/1/2016]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Stigmata, Acties & Performances 
1976-2013’ – Jan Fabre [tot 27/9] 
❑ ‘De welvaartsstaat’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Stephen Willats, Josef 
Dabernig, Francisco Camacho Herrera… 
[tot 27/9] ❑ ‘Lodgers #3. Apparent 
Extent (Keulen)’ [tot 18/10] 
❑ ‘Recente aanwinsten’ – Craigie 
Horsfield, Wout Vercammen, Jan Cox, 
Bart Stolle, Narcisse Tordoir i.s.m. 

Alioune Bâ & Brehima Koné… [tot 
31/1/2016] ❑ ‘Inbox – De Alzheimer 
Code: 3 Ruimten’ [18/9 tot 11/10] 
❑ ‘Inbox’ – Frank JMA Castelyns [13/10 
tot 25/10] ❑ ‘Democratische luxe’ – 
Hüseyin Bahri Alptekin [16/10 tot 
31/1/2016] ❑ ‘In situ: Kneuzing en 
Glans’ – Otobong Nkanga [16/10 tot 
17/1/2016]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
sept 10-19u, okt-maart 10-17u
❑ ‘The Flat Field Works’ – Andrea Zittel 
[tot 27/9] ❑ ‘Pom’ po pon po pon pon 
pom pon. Een dwarse formatie van 
sculpturen’ – Jean Bernard Koeman, 
Isa Genzken, Frank Koolen, Franz West, 
Aaron Curry, Guillaume Bijl, Dennis 
Tyfus, Alexander Calder… [24/10 tot 
27/3/2016]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Revert to Disarray in Antwerp’ – 
Stefanos Rokos [6/10 tot 17/10]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘An Anticipated Retrospective’ – 
Megan Francis Sullivan [tot 31/10]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Minimal Comics / art. 1408 – 
1412quater’ – Stefaan Vermuyten [tot 
10/10] ❑ ‘Sense of Place / art. 1408 – 
1412quater’ – Frederick Bell [16/10 tot 
28/11]

Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777 
do,za 14-18u vr 15-18u (of op afspraak)
❑ Chen Wei [tot 24/10]

Stilll
Laar 12 – 0485 49 32 04 
wo-za 14-18u
❑ Katrin Kamrau [tot 10/10]

The Wild Side Gallery
Verbindingsdok Westkaai 30 
0473 93 46 77 
do-zo 14-18u
❑ ‘Cold Sweat’ – Maurice Braspenning 
[tot 11/10]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘TVLG_YARD’ – Peter Rogiers [tot 
10/10] ❑ Rinus Van de Velde [tot 10/10] 
❑ ‘Drawings Group Show’ – Mike Kelley, 
Anton Henning, Edward Lipski, Jonathan 
Meese, Georg Baselitz, James Ensor, Tal 
R… [15/10 tot 28/11]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 13-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘Op de bonnefooi’ – Vaast Colson [tot 
26/9] ❑ Nel Aerts [10/10 tot 31/10] 
❑ Charif Benhelima [7/11 tot 28/11]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Group show with artists of the gallery’ 
[tot 17/10] ❑ ‘Het Muziekbos’ – Patrick 
van Caeckenbergh [tot 17/10] 
❑ ‘Walgrove’ – Kim Jones [8/11 tot 
19/12] ❑ Yun-Fei Ji [8/11 tot 19/12]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Jo De Smedt [27/9 tot 1/11]

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]

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

Argos centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘SoundImageCulture (SIC)’ – Piero 
Bisello & Maxime Le Bon, Sander Tas 
and Danja Cauwberghs, Margaux 
Schwarz, Eleni Kamma, Davide Tidoni 
and Eva la Cour [4/10 tot 18/10] 
❑ ‘This land is my land. This land is your 
land’ – Pieter Geenen [4/10 tot 20/12] 
❑’ Mystic Transport’ – Koen Theys & 
Gülsün Karamustafa [29/10 tot 20/12]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-vrij: 12h tot 18h za 12-19u
❑ ‘The Kids Are All Right. A focus on 
generations, family ties and legacy’ – 
Meggy Rustamova, Sarah Vanagt, Mario 
Pfeifer, Geert Vaes, Ben Russell, Davis 
Freeman… [2/10 tot 28/11]

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

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Foto’s van Vivienne Westwood’ – 
Jürgen Teller [tot 29/9] 
❑ ‘V+ 2014-2015’ [tot 20/9] 
❑ ‘Un bel été quand même’ – Mekhitar 
Garabedian [tot 29/9] ❑ ‘Boomerang’ 
– Pascale Marthine Tayou [tot 20/9] 
❑ ‘Design september – Designer van het 
jaar’ – Muller Van Severen [tot 30/9] 
❑ ‘Mies Van der Rohe Award 2015. 
European Union Prize for Contemporary 
Architecture’ [16/9 tot 1/11] 
❑ ‘Lady Gaga: Mademoiselle Caroline 
Rivière. Geïnspireerd door het schilderij 
van Jean-Auguste-Dominique Ingres’ – 
Robert Wilson [19/9 tot 20/9] 
❑ ‘Echo’ – Tina Gillen [26/9 tot 
3/1/2016] ❑ ‘75 Jeugd & Muziek’ [1/10 
tot 17/10] ❑ ‘Anatolia’ [7/10 tot 
17/1/2016] ❑ ‘Aga Khan Awards 2015 
Award for Architecture’ [7/10 tot 
17/1/2016] ❑ ‘Happy Birthday 
Europalia!’ [7/10 tot 24/1/2016] ❑ 
‘Imagine Istanbul’ [15/10 tot 24/1/2016]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Dérive Dérivée’ – Sunah Choi & 
Christoph Meier, Michelle di Menna, 
Gelitin, Beatrice Gibson, Jose Leon 
Cerillo, Mathias Prenen, Runo 
Langomarsino, Kato Six [8/10 tot 12/12]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
10u30-18u
❑ ‘Mystic Transport’ – Gülsün 
Karamustafa & Koen Theys [29/10 tot 
28/2/2016]

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] ❑ ‘Réenchanter le 
Monde. Architecture, ville, transitions. 
Exposition conçue avec les 40 lauréats 
(2007-2014) du Global Award for 
Sustainable Architecture’ [tot 4/10] 
❑ ‘Europalia Turquie Archétypes, 
l’architecture turque à travers les âges’ 
[14/10 tot 31/1/2016]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘Sirens’ – Quinten Ingelaere, Berlinde 
De Bruyckere, Pauline M’barek, Maxim 
Frank, Raffaella Crispino… [tot 31/10]

Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 – 02.227.60.60 
di-za 12-17u
❑ ‘10de editie van Design September. 
De 10 Designers van het Jaar’ – Muller 
Van Severen, Stefan Schöning, Alain 
Berteau, Nathalie Dewez, Nedda 
El-Asmar… [tot 3/10]

Espace architecture La Cambre Horta, 
ULB
Place Flagey 19bis – 02 642 24 50 
❑ ‘CIVA EXTRA MUROS: Utopia in 
Progress : La Ciudad abierta de 
Amereida, Chile’ [2/10 tot 13/12]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ Eran Schaerf [tot 11/10]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo: 13-18u
❑ ‘Estampas’ – Facundo de Zuviría [4/10 
tot 13/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Robert Barry. Works 1962 until 
present. Curated by Franz-W. Kaiser’ [tot 
14/11]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘On a Warm Day in July’ – Manon de 
Boer [tot 24/10]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ ‘Sculpture or Pavilion?’ – Dan Graham 
[tot 24/10] ❑ Angela Bulloch [29/10 tot 
5/12]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘I’m your Man’ – Veronica Brovall [tot 
31/10]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘Pop Art in Belgium!’ [15/10 tot 
14/2/2016]

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] 
❑ ‘2050. Een korte geschiedenis van de 
toekomst: KMSKB-musée du Louvre’ – 
Hiroshi Sugimoto, Alighiero Boetti, Andy 
Warhol, Andreas Gursky, Francis Alÿs… 
[24/9 tot 4/1/2016]

Kunsthaus Lempertz Brussel
Grotehertstraat 6 – 02 514 05 86 
ma-vr 9-18u
❑ Joëlle Tuerlinckx [tot 9/10]

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

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘Fish Plane, Heart Clock’ – Arvo Leo 
– with original works by Pudlo Pudlat 
[tot 31/10]

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
❑ ‘The madness of seeing’ – José María 
Sicilia [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] ❑ ‘Vergelijkingen. Getuigenis 
op een op drift geslagen samenleving’ 
– Véronique Boissacq [tot 20/9] 
❑ ‘14-18. Tussen ballingschap en 
melancholie’ [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] ❑ ‘Nervia / 
Sint-Martens-Latem. Twee Belgische 
kunstenaarsgroepen uit het interbellum’ 
– Gustave van de Woestijne, Valerius De 
Saedeleer, Anto Carte, Léon Navez… 
[22/10 tot 17/1/2016] ❑ ‘Sacrale 
geometrie’ – Sophie Cauvin [22/10 tot 
17/1/2016]

Office Baroque
Bloemenhofplein 5 – 0484 599 228 
wo-za 11-18u
❑ Michael Rey [tot 24/10]

Office Baroque Midtown gallery
44 Rue Ravensteinstraat – 0484 599 228 
www.officebaroque.com
❑ ‘Two Islands Are Better Than One’ – 
Anke Weyer [tot 7/11]

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
❑ ‘Interregnum’ – Stan Douglas [9/10 tot 
10/1/2016] ❑ ‘Battement battu’ – Klara 
Lidén [29/10 tot 10/1/2016]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Les têtes bleues et les femmes rouges’ 
– Louise Bourgeois [tot 31/10] 
❑ Thomas Houseago [13/11 tot 19/12]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ David Noonan [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] ❑ ‘Cosmogony’ – 
Annabelle Hyvrier – Xavier Noiret-
Thomé [24/10 tot 10/1/2016]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ ‘Proximus Art Collection’ – Carl Andre, 
Marcel Broodthaers, Andreas Gursky, 
Gabriel Orozco, Jeff Wall… [tot 4/10] 
❑ Carol Bove / Carlo Scarpa [18/10 tot 
10/1/2016] ❑ ‘A Crackup at the Race 
Riots’ – Leo Gabin (Lieven Deconinck 
– Gaëtan Begerem – Robin De Vooght) 
[18/10 tot 10/1/2016]

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 8/11] 
❑ ‘Laureaten OPEN M’ – Ane Vester 
– Polien Boons [27/9 tot 8/11]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
di-zo 13-17u
❑ ‘Catalyst’ – Marcel Berlanger [27/9 
tot 13/12]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Confrontation’ – Dominique Philippe 
– Willem Delsaux [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’ [tot 18/10]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2019] 
❑ ‘’Mystieke Muziek’ tijdelijke Lam 
Godsexpo’ [tot 3/4/2016] 
❑ ‘Gent Cinemastad: filmtheaters / USA 
filmpaleizen’ [9/10 tot 3/1/2016]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘A view with a room’ – Bert De Geyter 
[tot 26/9] 
❑ ‘Imagine’ – Cecilia Jaime & Luc 
Rogiest [3/10 tot 31/10] 
❑ Saar De Buysere [7/11 tot 28/11]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Espèces d’espaces’ – Adrien Tirtiaux, 
Bart Prinsen, Erik Nerinckx, Koyuki 
Kazahaya, Lore Smolders… [tot 4/10] 
❑ ‘Kosmografia, een project van Edwin 
Carels’ – Ted Milton, Jelena van 
Overbeek, Brothers Quay, Laura van, Leo 
Copers, Jonas Mekas… [18/10 tot 
15/11]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Illusive Flesh of Light’ – Hedwig 
Brouckaert [tot 11/10] 
❑ Christophe Malfliet [18/10 tot 22/11]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fotokabinet’ – Dany Lobe [tot 26/9] 
❑ Maaike Leyn [tot 26/9] 
❑ ‘Fremdkörper’ – Jean De Groote [2/10 
tot 31/10] 
❑ ‘Fotokabinet’ – Jan Vandenabbeel 
[2/10 tot 31/10] 
❑ ‘Tales of silence’ – Karel Fonteyne 
[6/11 tot 28/11]

Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Listen to the stones, think like a 
mountain’ – Anne Holtrop, Eleanor 
Duffin, Cathérine Lommée, Pieter Paul 
Pothoven, Rachel de Joode… [tot 8/11]

Galerij Jan Colle
Jacob Van Caeneghemstraat 16  
09/223.95.50 
vr-za, ma 14-18u, zo 11-12u30 / 
15u30-19u
❑ ‘Enlightened Fountains (reasons to be 
cheerful) – Loods12 – buiten de muren’ 
– Rik De Boe, Adriaan Verwée, Charl van 
Ark, Bas van den Hurk, Nora Nungabar… 
[19/9 tot 25/10]

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]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘I stand like a mirror before you’ – 
Leonor Antunes [19/9 tot 15/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ JCJ VANDERHEYDEN [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] 
❑ ‘Lichtgevoelig. Psychiaters Patiënten 
Portretten 1865-2015’ [tot 11/10] 
❑ ‘Condemned’ – Robin Hammond [tot 
11/10] ❑ ‘Uit de schaduw. 200 jaar 
Broeders van Liefde en psychiatrie’ [tot 
17/1/2016] ❑ ‘Expo Myriam Devriendt. 
In het kader van de Alzheimer Code’ 
[20/9 tot 1/11] ❑ ‘Schaamte’ [31/10 tot 
29/5/2016]

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] ❑ ‘Maagdendale, 1982’ – Lili 
Dujourie [tot 4/10] ❑ ‘On the Move. 30 
parels uit de reserves’ [tot 10/10] 
❑ ‘Raaklijnen’ – Edith Dekyndt, Sarah 
Sze, Pieter Vermeersch, Tim Knowles, 
Gosia Wlodarczack… [10/10 tot 
5/3/2016] ❑ ‘De Gouden Eeuw Revisited’ 
[10/10 tot 28/2/2016]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 
092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ Stephanie Kiwitt, Four Oranges, Some 
Office Buildings, Woman’s Legs [tot 7/11]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Wall Drawing Nr.36 (1976)’ – Sol 
LeWitt [tot 14/2/2016] ❑ ‘Plis du temps’ 
– Lili Dujourie [tot 11/10] ❑ ‘Drawing / 
The Bottom Line’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Elly Strik, Henri Jacobs, 
Rosemarie Trockel, Jorinde Voigt, 
Raymond Pettibon, Michaël 
Borremans… [10/10 tot 31/1/2016] 
❑ Ayse Erkmen en Ann Veronica 
Janssens [31/10 tot 14/2/2016]

These Things Take Time
Nederkouter 36 – 0474 75 82 74 
Open op afspraak
❑ ‘The servant of the unmeasurable 
(TTTT26)’ – Bram De Jonghe [29/10 tot 
8/11]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
❑ Tom Callemin [tot 8/11] ❑ ‘Het 
Halewijnservies & Tastportretten’ – Frans 
Gentils [tot 8/11] ❑ ‘Branding’ – Niels 
Vaes [tot 8/11] ❑ ‘Weil der Löwe brüllt!’ 
– Eric Chiafele [tot 8/11] ❑ ‘Delacroix’s 
Dream’ – Tom Liekens [tot 8/11]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Hortus Althea. Curator: Gert Robijns’ 
– Veronika Bezdenejnykh, Emmielie 
Martens, Louis Samain, Kema Spencer, 
Maxime Thys, Lisa Vlaemminck [tot 
29/11] ❑ Berten Jaekers [tot 27/9] 
❑ Ritsart Gobyn [2/10 tot 1/11] 
❑ Joris Perdieus [6/11 tot 29/11]

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] 
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❑ ‘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] 
❑ ‘81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze 
vergeten was’ – Jasper Rigole / 
IICADOM (The International Institute 
for the Conservation, Archiving and 
Distribution of Other people’s Memories) 
[11/10 tot 6/12]

Herentals

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

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u
❑ ‘#INOFOFFICE’ – Luc Peire, Karin 
Borghouts, Camiel Van Breedam, Renato 
Nicolodi, Octave Landuyt, Michel Seuphor, 
Richard Serra… [11/10 tot 1/11]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Des choses à faire’ – Anne Masson & 
Eric Chevalier [4/10 tot 10/1/2016] 
❑ ‘L’absence du moi permanent’ – 
Gauthier Oushoorn [8/11 tot 21/2/2016]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ Fred Biesmans [tot 4/10] 
❑ ‘L’Homme, le Dragon et la Mort. La 
Gloire de saint Georges’ – David 
Claerbout, Giuseppe Penone, Angel 
Vergara Santiago, Luc Tuymans… [18/10 
tot 17/1/2016]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 
0471/21 63 88 
za-zo 14-17u (en op afspraak)
❑ ‘Joseph Noiret et les mouvements: 
Cobra, Phantomas et après…’ – 
Dotremont, Alechinsky, Bury, Vandercam, 
Dangelo, Balle, Wyckaert… [17/10 tot 
29/11]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo 10-12u30, 13u30-18u
❑ ‘Permeke in laagjes’ [tot 8/11] 
❑ ‘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: 
10-17u
❑ Katja Mater [tot 1/11]

Kemzeke

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

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236 
wo-ma 11-18u
❑ Armando [tot 24/11]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr,ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Vision and Motion’ – Eadweard 
Muybridge, Jules Schmalzigaug, Marcel 
Duchamp, Pol Bury, Bruce Nauman, 
William Kentridge… [tot 21/9] 
❑ Marcel Duchamp [3/10 tot 30/11]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Lumières sur les Cités’ – François 
Schuiten [2/10 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Prix de la Gravure. XXIVème édition’ 
[3/10 tot 7/2/2016]

Centre Keramis
1 Place des Fours-Bouteilles 
064 23 60 71 
wo-zo 10-18u
❑ ‘Incertains Genres. Het netwerk Ecart, 
een dialoog tss de keramische 
kunstscholen: La Cambre (Brussel), 
Pavillon Bosio (Monaco), Villa Arson 
(Nice), Esba (Le Mans), Ensa (Limoges)’ 
[10/10 tot 10/1/2016]

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] 
❑ Guy de Cointet [17/9 tot 10/1/2016] 
❑ Sarah Morris [18/10 tot 20/3/2016]

Liège

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95 
wo-za 14-18u
❑ ‘Art Berbère, regards sur une 
collection’ [18/9 tot 1/11]

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

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… [tot 8/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ Nikita Kadan [tot 4/10] 
❑ Karel Breugelmans [11/10 tot 15/11]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #3’ – Nel Aerts [25/9 tot 
18/12]

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
❑ ‘Verlaine. Cellule 252. Turbulences 
poétiques’ [17/10 tot 24/1/2016] 
❑ ‘Parade Sauvage. Autour des sixties’ 
[17/10 tot 24/1/2016]

Ninove

Stationsstraat Ninove
Stationstraat 39, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 57 – 03 488 62 00 
za-zo 13-18u
❑ ‘Actueel kunstenparcours in 
‘voorkamers’ van woningen. Een project 
van Voorkamer i.s.m. Netwerk’ – Wim 
Wauman, Emmanuelle Quertain, Jens 
Brand, Bart Maris, Paul Gees, Frederic 
Geurts, Hannelore Van Dijck… [tot 27/9]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor en 
Léon Spilliaert [tot 31/10] ❑ ‘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] ❑ ‘Barro y Fuego – Innovando 
la Tradición’ [tot 11/10] ❑ ‘The End of 
Messages’ – Brian Calvin [24/10 tot 
17/1/2016]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Ahoi’ – Thomas Kratz [tot 11/10] 
❑ ‘The Drawing Room II’ [tot 11/10] 
❑ ‘Collector’s Room # 10’ [tot 11/10] 
❑ ‘30 Years / 7 Rooms’ – Jan Fabre [4/11 
tot 20/12]

Oudenaarde-Ename

Provinciaal Archeologisch Museum 
(pam) Ename
Lijnwaadmarkt 20 – 055 30 90 40 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Ritualia’ – Ruben Bellinkx, Joachim 
Coucke, Pierre De Buck, Ieva Epnere, 
Jóhanna Kristbjörg Sigurðardóttir, Conny 
Kuilboer, Jura Shust, Sarah Westphal [tot 
18/10]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Hendrik Vermeulen [tot 4/10] 
❑ ‘Works on paper’ – Koen Broucke, Yves 
Beaumont, Elke Andreas Boon, Stéphane 
Leblon… [tot 4/10]

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]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Art sans conditions. Exposition 
collective sous le commissariat de 
Jacques Charlier’ [11/10 tot 27/12]

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 4/10] 
❑ Bart Lodewijks [2/10 tot 1/1/2016] 

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘One moment into another. A collision’ 
– Chitti Kasemkitvatana [17/9 tot 31/10]

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 29/5/2016] ❑ ‘Two By 
Two’ – Mary Heilmann & David Reed 
[tot 11/10] ❑ ‘Black Mountain. An 
Interdisciplinary Experiment 1933-1957’ 
[tot 27/9] ❑ ‘Preis der Nationalgalerie 
2015’ – Christian Falsnaes, Florian 
Hecker, Anne Imhof, Slavs and Tatars [tot 
17/1/2016] ❑ ‘Fluids. A Happening by 
Allan Kaprow, 1967/2015’ [15/9 tot 19/9]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 12-21u
❑ ‘Salon of Hybrid Things’ – Sol Calero, 
Josip Novosel, Peles Empire [16/9 tot 
30/9] ❑ ‘Welcome to the Jungle’ [16/9 
tot 15/11] ❑ ‘Double Room’ [16/9 tot 
4/1/2016]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Piet Mondrian. The Line’ [tot 6/12] 
❑ ‘From Hockney to Holbein. The Würth 
Collection in Berlin’ [tot 10/1/2016] 
❑ ‘Germaine Krull. Photographs’ [15/10 
tot 31/1/2016] ❑ ‘Russland und 
Deutschland’ [29/10 tot 13/12]

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] ❑ ‘Al Halqa – die letzten Erzähler. 
Eine Ausstellung über die marokkanische 
Erzählkunst auf dem Platz Djemaa El Fna 
in Marrakesch’ [tot 25/10]

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

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ Gustav Metzger [16/9 tot 22/1/2016] 
❑ ‘Ich kenne kein Weekend. Archiv und 
Sammlung René Block’ [16/9 tot 
24/1/2016] 
❑ Gustav Metzger [16/9 tot 22/1/2016]

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] ❑ ‘Second-hand 
Reading’ – William Kentridge [tot 11/10]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2014’ – 
Alexander Bornschein – Lukas Müller 
[tot 25/10]

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] 
❑ ‘Trouble in Paradise’ – Michael Beutler, 
Isa Genzken, Tino Sehgal, Natascha Sadr 
Haghighian, Rirkrit Tiravanija… [tot 
11/10] ❑ ‘Zeitgeschichten’ – Hanne 
Darboven (1941–2009) [tot 17/1/2016] 
❑ ‘Japan’s love for impressionism. From 
Monet to Renoir’ [8/10 tot 21/2/2016]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u wo 11-21u
❑ ‘TELE-Gen Kunst und Fernsehen’ 
– Bruce Conner, John Cage, Paul Thek, 
Harun Farocki, Christoph Schlingensief, 
Bjørn Melhus, Melanie Gilligan… [1/10 
tot 17/1/2016]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Inside the City. Public Space and Free 
Space’ – Eva Berendes, Kate Newby, 
Ahmet Ögüt, Tim Reinecke, Julika 
Rudelius… [tot 11/10] ❑ ‘FREI.ZEIT. 
the class of Prof. Stephan Baumkötter of 
the University of the Arts Bremen’ 
[24/10 tot 1/11]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Blackbox – Ein Spiel mit 
Wahrnehmung und Deutung’ – Thomas 
Rentmeister, Franz Erhard Walther, 
Troika, Caroline Friederike Friedrich, 
Sonja Alhäuser… [tot 3/4/2016] 
❑ ‘Wahlverwandtschaften. Duisburger 
Künstler und junge Talente’ [3/10 tot 
31/1/2016]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ ‘Mack. Apollo in meinem Atelier’ 
[23/10 tot 31/1/2016]

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] 
❑ Agnes Martin (1912-2004) [7/11 tot 
6/3/2016]

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] ❑ ‘The Problem of God’ – Ad 
Reinhardt, Aby Warburg, Paul Chan, 
Katharina Fritsch, Francis Bacon, James 
Turrell, Michaël Borremans… [26/9 tot 
24/1/2016]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Spirit of Austria’ – Franz Graf, 
Gelatin, Markus Schinwald [3/10 tot 
20/2/2016]

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
❑ ‘Avatar and Atavism’ – Walter Dahn, 
Alfred Klinkan, Rosemarie Tro ckel, 
Günther Förg, André Butzer, John Bock, 
Eva Kotatkova… [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] ❑ ‘Japaner in Murano’ – 
Kyohei Fujita, Yoichi Ohira, Yasuhiko 
Tsuchida [tot 20/9] ❑ ‘Erika Kiffl 
Photography. From Ai Weiwei to Gerhard 
Richter’ [tot 18/10] ❑ ‘Zurbarán. Master 
of Details’ [10/10 tot 31/1/2016] 
❑ ‘Evelyn Hofer. Homage to Zurbarán’ 
[10/10 tot 31/1/2016] 
❑ ‘Werke aus der Sammlung Kemp’ 
– David Rabinowitch [13/10 tot 
24/1/2016]

Essen

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘Migration (empire) – linear Version, 
2008. channel Video installation (colour, 
stereo sound), 24‘24‘‘‘ – Doug Aitken [tot 
14/10] ❑ ‘The Shadow of the 
Avant-Garde. Rousseau and the 
Forgotten Masters’ – André Bauchant, 
Séraphine Louis, Martín Ramírez, Bill 
Traylor, Honoré Daumier, Paul Gauguin, 
Blinky Palermo, Mike Kelley… [2/10 tot 
10/1/2016] ❑ ‘Absolute Creation’ – Otto 
Steinert (1915-1978) [16/10 tot 
24/1/2016] ❑ ‘Midtown, 1998. 1 channel 
Video installation (colour, sound), 9‘30‘‘‘ 
– Sarah Morris [16/10 tot 18/11] 
❑ ‘About the Love of Printing. Grafic 
works 1960–2015’ – Jim Dine [30/10 tot 
31/1/2016]

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
❑ ‘Better than de Kooning’ – Peter Saul, 
Lee Lozano, Maria Lassnig, Michel 
Majerus, Jim Shaw, Sue Williams… [tot 
15/11] 
❑ ‘7 Händler’ – Jeanne Faust [tot 15/11]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Design For The Soviet Space 
Programme’ – Galina Balashova [tot 
15/11] ❑ ‘Tropicality Revisited. Recent 
Approaches by Indonesian Architects’ 
[tot 3/1/2016] ❑ ‘Houses of the year 
2015’ [tot 8/11] ❑ ‘Daheim – Bauen und 
Wohnen in Gemeinschaft’ [tot 
28/2/2016]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di, do-vr 11-19u wo 10-19u
❑ ‘Body-Me: The Body in the Age of 
Digital Technology’ [26/9 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Roots. Indonesian Contemporary Art’ 
[26/9 tot 10/1/2016]

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] 
❑ ‘Deutsche Börse. Photography Prize 
2015’ [tot 20/9] ❑ ‘Imagine Reality – 
Fotografieprojekte 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 [tot 
14/2/2016] ❑ ‘Parked Like Serious 
Oysters. Graduates of the Städelschule 
2015’ [14/10 tot 15/11] 
❑ ‘The Fact of Matter’ – William 
Forsythe [17/10 tot 31/1/2016]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ Doug Aitken [tot 27/9] ❑ ‘Hello, I love 
you’ – Daniel Richter [9/10 tot 
17/1/2016] ❑ ‘Storm Women. Women 
Artists of the Avant-Garde in Berlin 
1910-1932’ [30/10 tot 7/2/2016]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘All Is On’ – Allison Katz [18/9 tot 
1/11] ❑ ‘illu2. Luke Pearson und Arne 
Bellstorf’ [18/9 tot 1/11] 

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] ❑ ‘From 
Poussin to Monet. The Colors of France’ 
[10/10 tot 17/1/2016]

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] ❑ Günther Förg [tot 25/10] 
❑ ‘Visualleader 2015 – Das Beste aus 
Zeitschriften, Zeitungen und Internet’ 
[19/9 tot 8/11]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Nolde in 
Hamburg’ [18/9 tot 10/2/2016] ❑ ‘Images 
of Italy in the Romantic period’ – Franz 
Ludwig Catel [16/10 tot 31/1/2016]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Painting. Evil’ – Lydia Balke, Birgit 
Brenner, Billy Childish, Martin Eder, 
Bernhard Martin, Dawn Mellor [17/10 
tot 10/1/2016]

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] 
❑ ‘Four Times Something New on Paper’ 
– Benjamin Badock, Frauke Dannert, 
Kristin Grothe, Pia Linz [tot 10/1/2016] 
❑ ‘Our Collectors, our Donors’ [30/9 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
❑ ‘Harmony and Transition. Reflecting 
Chinese Landscapes’ [tot 4/10] ❑ ‘7th 
RecyclingDesignAward. Outstanding 
ideas’ [tot 1/11] ❑ ‘Wayward Wilderness’ 
– Mark Dion [24/10 tot 7/2/2016]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226 
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘31,2 running meter. On the history of 
Badischer Kunstverein’ [tot 30/10/2016] 
❑ ‘The School of Kyiv. Class Karlsruhe. 
Lecturer: Alexandra Exter’ [2/10 tot 6/12]

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] ❑ ‘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] ❑ ‘Safe in the City’ – 
Wermke/Leinkauf [tot 27/9] 
❑ ‘Action Blue’ – HA Schult [tot 30/9] 
❑ ‘Schlosslichtspiele at Karlsruhe´s 
Schlossgarten’ [tot 27/9] ❑ ‘Global 
Games’ [tot 17/4/2016] ❑ ‘Without Firm 
Ground. Flusser and the Arts’ [tot 18/10] 
❑ ‘The Appearance of That Which Cannot 
be Seen’ – Armin Linke [tot 31/1/2016] 
❑ ‘Infosphere’ [tot 31/1/2016] 
❑ ‘GLOBALE: Beyond Einstein’s Dream. 
Riding the Photons’ – Fabrizio Tamburini 
[tot 31/1/2016] ❑ ‘Virtual Sound Gallery’ 
[23/9 tot 17/4/2016] ❑ ‘Global Control 
and Censorship’ [3/10 tot 1/5/2016]

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] ❑ ‘Reflecting 
History’ – Govert Flinck (1615-1660) – 
Ori Gersht [4/10 tot 17/1/2016]

Köln

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

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ Bernard Schultze (1915–2005) [tot 
22/11] ❑ ‘Ydob eht ni mraw si ti’ – Danh 
Võ [tot 25/10] ❑ Joan Mitchell 
(1925–1992) [14/11 tot 21/2/2016]

❑ ‘A line is a line is a line’ – Georges 
Vantongerloo, Lore Vanelslande, 
Gwendolyn Lootens, Anne Teresa De 
Keersmaeker, Gerhard Richter, Meret 
Oppenheim, Jan Van Imschoot… [2/10 
tot 13/12] ❑ ‘Foto-jaarproject’ – Korneel 
Boeve [2/10 tot 13/5/2016] ❑ ‘De Wand’ 
– Yola Minatchy [2/10 tot 1/1/2016]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Exodus’ – Nicolas Provost [tot 
14/2/2016]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
za-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]

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 [tot 1/11] 
❑ ‘Natuurlijk’ – Robbert&Frank 
Frank&Robbert [tot 21/9]

BRUTHAUS-gallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Resort Oblivion’ – Jura Shust [4/10 
tot 1/11]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14–18u
❑ Mario De Brabandere [tot 27/9] 
❑ Atelier Pica Pica, Simon Laureyns 
[11/10 tot 1/11] ❑ ‘Sindy ( coll. Dieter 
Durinck, Elke Van Kerckvoorde)’ [11/10 
tot 1/11]

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] 
❑ ‘Aachen Art Prize 2014: Needle / 
Nadel’ – Paulina Olowska [tot 20/9] 
❑ ‘Videozone: The Ugly One’ – Eric 
Baudelaire [20/9 tot 22/11] ❑ ‘Plattform 
Aachen: Perspektive 01. rhein verlag’ 
[27/9 tot 15/11] ❑ Tim Berresheim 
[25/10 tot 10/1/2016]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Sound Noir’ – Jacob Kirkegaard / 
Konrad Smolenski [27/9 tot 22/11]

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] ❑ Andreas Gursky [3/10 tot 
24/1/2016]

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] 
❑ Li Songsong [31/10 tot 7/2/2016]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘Fritz, I like the way you grasp the 
situation by its balls’ – Fritz Balthaus [tot 
25/10] ❑ ‘Käthe-Kollwitz-Preis 2015’ 
– Bernard Frize [tot 25/10] 
❑ ‘Eine Ausstellung in 100 Stationen’ – 
Arno Schmidt [23/9 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [6/11 
tot 10/1/2016]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Dialogues. Photographs by Hélène 
Binet’ [tot 26/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
(0) 30 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Radically Modern. Urban Planning 
and Architecture in 1960s Berlin’ – 
Fehling + Gogel, Walter Gropius, Josef 
Kaiser, Ludwig Mies van der Rohe, 
Manfred Zumpe, Beate Gütschow, 
Stephen Willats… [tot 26/10] 
❑ ‘Counting (for) Eight Hours’ – Ignacio 
Uriarte [tot 11/4/2016] ❑ ‘Ich Kenne 
Kein Weekend! The René Block Archives 
– 50 Years Of Living History In Berlin’ 
[16/9 tot 15/2/2016] ❑ ‘Brandlhuber + 
Hertweck, MayfriedThe Dialogic City : 
Berlin wird Berlin’ [16/9 tot 21/3/2016]

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]
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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’ – Karen Knorr [tot 
4/10] ❑ ‘BP Spotlight’ – Spaces of Black 
Modernism: London 1919–39 [tot 4/10] 
❑ ‘BP Spotlight: New Brutalist Image 
1949–55’ [tot 4/10] ❑ ‘Tate Britain 
Commission 2015’ – Christina Mackie 
[tot 18/10] ❑ ‘The Weight of Data’ – 
Eloise Hawser, Katrina Palmer, Yuri 
Pattison, Charlotte Prodger [tot 25/10] 
❑ ‘Sculpture for a Modern World’ – 
Barbara Hepworth [tot 25/10] ❑ ‘IK 
Prize 2015: Tate Sensorium’ [tot 20/9] 
❑ Frank Auerbach [9/10 tot 13/3/2016]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘Tate Modern: Display – Blindly 2010’ 
– Artur Zmijewski [tot 11/10] ❑ Agnes 
Martin [tot 11/10] ❑ ‘Display’ – Li 
Yuan-chia [tot 11/10] ❑ ‘The Mother An 
Unsavoury Play in Two Acts and an 
Epilogue’ – Paulina Olowska [tot 27/9] 
❑ ‘The EY Exhibition: The World Goes 
Pop’ [17/9 tot 24/1/2016] ❑ ‘Artist 
Rooms: Lawrence Weiner – London’ 
[27/9 tot 31/12]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Unfi nished… Works from The 
Courtauld Gallery’ [tot 20/9] 
❑ ‘Jonathan richardson by himself’ [tot 
20/9] ❑ ‘Bridget Riley: Learning from 
Seurat’ [17/9 tot 17/1/2016] 
❑ ‘Soaring Flight: Peter Lanyon’s Gliding 
Paintings’ [15/10 tot 17/1/2016]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘The John Madejski Garden: You Know 
You Cannot See Yourself So Well as by 
Refl ection’ – Frida Escobedo [tot 3/10] 
❑ ‘A History of Photography: Series and 
Sequences (Display)’ [tot 1/11] 
❑ ‘What is Luxury?’ [tot 27/9] ❑ ‘Shoes: 
Pleasure and Pain’ [tot 31/1/2016] 
❑ ‘Captain Linnaeus Tripe: Photographer 
of India and Burma 1952-1960’ [tot 
11/10] ❑ ‘Make/Believe: UK Design for 
Performance 2011-2015 (Display)’ [tot 
3/1/2016] ❑ ‘Facing History: 
Contemporary Portraiture (Display)’ – 
Julian Opie, Grayson Perry, Ellen Heck, 
Maud Sulter, Gavin Turk, Bettina von 
Zwehl… [tot 24/4/2016]

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] ❑ ‘Back 
Artists’ Film International: Summer 
2015’ – Eduardo Basualdo, Tanya Busse 
& Emilija Skarnulyte, Brigid McCaffrey 

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Archiv der Räume’ – Margherita 
Spiluttini [tot 24/1/2016] ❑ ‘Blick in die 
Sammlung: Kölner Wohnbauten der 
1920er- und 1930er-Jahre’ – Hugo 
Schmölz und Werner Mantz [tot 
24/1/2016] ❑ ‘Das Echo der Utopien. 
Tanz und Politik’ [3/10 tot 14/8/2016]

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] ❑ ‘Amor und 
Psyche: Über das Begehren’ [tot 25/10] 
❑ ‘Gemalte Verführung’ – Godfried 
Schalcken [25/9 tot 24/1/2016] 
❑ ‘Provenienz Macht Geschichte. 
Ankäufe deutscher Zeichnungen des 19. 
Jahrhunderts im Nationalsozialismus’ – 
Caspar David Friedrich, Philipp Otto 
Runge, Julius Schnorr von Carolsfeld, 
Adolph Menzel… [6/11 tot 31/1/2016]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80  
0214.855.56-29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Ruhe vor dem Sturm. 
Postminimalistische Kunst aus dem 
Rheinland’ – Harald Klingelhöller, Erinna 
König, Sigmar Polke, Imi Knoebel, 
Blinky Palermo… [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
❑ ‘Forster 1754-2015’ – Lothar 
Baumgarten, Camille Henrot, Friedemann 
von Stockhausen [2/10 tot 14/1/2016]

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

Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 – 089.23.80.52.16 
wo-zo 10-18u di 10-20u
❑ ‘New Neighbourhoods II. French, 
Spanish, Italian, Flemish, Dutch and 
German Baroque painting’ [tot 31/10]

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘The Present Moment’ – Anri Sala [tot 
20/9] ❑ ‘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] ❑ ‘Random Sampling. 
Painting from Sammlung Goetz’ – Andy 
Hope, Mike Kelley, Luc Tuymans, Michael 
Buthe, Sarah Morris… [tot 14/2/2016] 
❑ ‘Hanne Darboven. Enlightenment’ 
[18/9 tot 14/2/2016]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘Human, All Too Human’ – Otto Dix, 
Rudolf Schlichter, George Grosz, 
Christian Schad… [tot 31/12] 
❑ ‘Contemporary Art from the 
Lenbachhaus and KICO Foundation’ [tot 
31/12] ❑ ‘Klee & Kandinsky’ [21/10 tot 
24/1/2016]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Yes!Yes!Yes! Warholmania in Munich’ 
[tot 18/10] ❑ ‘Painting 2.0: Expression 
In the Information Age’ [14/11 tot 
30/4/2016]

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 
16/10/2016] ❑ Paul Schneider-Esleben 
[tot 18/10] ❑ ‘Brilliant, Lively, Natural, 
and True. The Munich Paintings and Their 
Provenance’ – Rudolf von Alt [tot 11/10] 
❑ Karl Blossfeldt [tot 25/10] 
❑ ‘Olaf Metzel Meets Hans von Marées’ 
[8/10 tot 11/1/2016] ❑ ‘Reprise’ – Heidi 
Specker [16/10 tot 31/1/2016] 
❑ ‘Paintings 2000-2015’ – Amelie von 
Wulffen [23/10 tot 21/2/2016] 
❑ ‘Ukraine Series’ – Johanna Diehl 
[28/10 tot 6/3/2016] ❑ ‘50 years of PIN. 
Freunde der Pinakothek der Moderne!’ 
[29/10 tot 10/1/2016]

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] ❑ ‘Geh und spiel mit dem Riesen! 
Kindheit, Emanzipation und Kritik’ 
[11/10 tot 10/1/2016]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Geschnitten, geklebt, gerissen… 
Papier als Werkstoff’ – Berni Pfi tzner, 
Carien Engelhardt, Nora Hüsemeyer, 
Tanja Weirauch… [tot 16/9] ❑ ‘2x2 
Forum für Outsider Art’ [1/10 tot 4/10]

7/2/2016] ❑ ‘Co-Workers – Le réseau 
comme artiste’ – DIS, Ryan Trecartin, 
89+, Ian Cheng, Ed Atkins, GCC, Aude 
Pariset, Mark Leckey… [9/10 tot 
31/1/2016]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Splendeurs et misères. Images de la 
prostitution, 1850-1910’ [22/9 tot 
17/1/2016] ❑ ‘Qui a peur des femmes 
photographes ? 1839 à 1945’ [13/10 tot 
24/1/2016]

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] ❑ ‘La Victoire de 
Samothrace. Redécouvrir un chef-
d’oeuvre’ [tot 9/11] ❑ ‘Art contemporain: 
Une brève histoire de l’avenir’ – Mark 
Manders, Tomás Saraceno, Wael Shawky, 
Camille Henrot, Isabelle Cornaro, Chéri 
Samba, Ai Wei Wei [24/9 tot 4/1/2016]

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
❑ ‘Seul celui qui connaît le désir’ – 
Ragnar Kjartansson [21/10 tot 
10/1/2016] ❑ Mélanie Matranga [21/10 
tot 10/1/2016] ❑ ‘Ugo Rondinone – I 
Love John Giorno’ – Angela Bulloch, Erik 
Satie, Pierre Huyghe, Michael Stipe, 
Rirkrit Tiravanija, Andy Warhol… [21/10 
tot 10/1/2016]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’estampe visionnaire, de Goya à 
Redon’ [1/10 tot 17/1/2016] 
❑ ‘Kuniyoshi, le démon de l’estampe’ 
[1/10 tot 17/1/2016]

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

Arnolfi ni
16 Narrow Quay – 0117 9172300 / 01 
di-zo 11-18u
❑ ‘Time and Space’ – Richard Long [tot 
15/11] ❑ ‘Evaporation and Fell’ – Jana 
Winderen, Lawrence English, Werner 
Dafeldecker [3/10 tot 4/10]

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
❑ ‘Palpable Sculpture’ – Paul Neagu [tot 
8/11] ❑ ‘Object Lessons: Sculpture and 
the Production of Knowledge’ [30/9 tot 
3/1/2016]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12] ❑ ‘Blind 
Spots’ – Jackson Pollock [tot 18/10] 
❑ Geta Bratescu [tot 18/10] ❑ ‘Glenn 
Ligon: Encounters and Collisions’ – 
Willem de Kooning, Jasper Johns, Chris 
Ofi li, Lorna Simpson, Felix Gonzales-
Torres, Sun Ra… [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] ❑ ‘The Forever 
Loop’ – Eddie Peake [9/10 tot 
10/1/2016] ❑ ‘The World of Charles and 
Ray Eames’ [21/10 tot 14/2/2016]

Parasol unit foundation for 
contemporary art
14 Wharf Road – 020 7490 7373 
di-za 10-18u, zo 12-17u
❑ ‘The Gap: Selected Abstract Art from 
Belgium. Curated by Luc Tuymans’ – Jef 
Verheyen, Walter Leblanc, Raoul de 
Keyser, Bernd Lohaus, Guy Mees, Philippe 
Van Snick, Gert Robijns… [tot 6/12]

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] ❑ ‘Unexpected Hill’ 
[tot 20/9] ❑ ‘Wanderlust’ – Joseph 
Cornell [tot 27/9] ❑ ‘Daniel Maclise: The 
Waterloo Cartoon’ [tot 3/1/2016] 
❑ ‘Thinking through drawing’ – Chris 
Wilkinson RA [tot 14/2/2016] 
❑ Ai Weiwei [19/9 tot 13/12] 
❑ ‘White. A project by Edmund de Waal’ 
[26/9 tot 3/1/2016] ❑ Jean-Etienne 
Liotard [24/10 tot 31/1/2016]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Sind wir schon in Echtzeit?’ – Monica 
Studer und Christoph van den Berg [tot 
15/11]

Nürnberg

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

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Hexagonal Water Pavilion’ – Jeppe 
Hein [tot 20/9] ❑ ‘Faber-Castell 
International Drawing Award’ – Ed 
Atkins, Anastasia Ax, Ulla von 
Brandenburg, Aleksandra Chaushova, 
Julia Haller [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] 
❑ ‘The Question of Perception’ – Rémy 
Zaugg (1943-2005) [1/11 tot 6/3/2016]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ ‘Sound in Motion. Internationale 
Video- und Performancekunst’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Sammlung Rudolf und 
Barbara Fakler. Teil 2’ [tot 1/11] 
❑ ‘1&5 Werke von 1983-2014’ – Thomas 
Grünfeld [tot 10/1/2016] 
❑ ‘Computersound als visuelle Struktur’ 
– Carsten Nicolai [tot 4/10] ❑ ‘Camille 
Graeser (1892–1980) und die Musik’ 
[19/9 tot 3/1/2016] ❑ ‘I Got Rhythm. 
Kunst und Jazz seit 1920’ [10/10 tot 
6/3/2016] ❑ ‘Video Quartet’ – Christian 
Marclay [14/10 tot 17/1/2016]

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] 
❑ ‘VideoBox – Silent Cinema: signs, 
2014’ – James Benning [tot 4/10] 
❑ ‘VideoBox – Silent Cinema: Dolly, 
2013’ – Dana Munro [6/10 tot 1/11] 
❑ ‘Shake, Rattle and Roll’ – Christian 
Marclay [16/10 tot 20/3/2016] 
❑ ‘Poesie der Farbe’ [23/10 tot 
14/2/2016] ❑ ‘VideoBox – Silent 
Cinema: Mixed Reviews (American Sign 
Language), 1999-2001’ – Christian 
Marclay [3/11 tot 29/11]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘The Beast and the Sovereign’ – Mary 
Reid Kelley, Peggy Buth, Ulrike Ottinger, 
Geumhyung Jeong, Hicham Benohoud… 
[17/10 tot 17/1/2016]

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
❑ ‘Dark Mirror. Art from Latinamerica 
since 1968’ [27/9 tot 31/1/2016]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u za 13-18u zo 11-18u
❑ ‘Operation Mindfuck’ – Aram Bartholl, 
Sven Kalden, Andreas Seltzer, Sander 
Veenhof, Ivar Veermäe, Piet Wessing 
[18/9 tot 8/11]

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
❑ ‘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
❑ ‘Des Corps & Des Astres’ – Didier 
Faustino [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. 
Les “Métamorphoses” d’Ovide dans les 
collections des musées du Nord-Pas de 
Calais’ [tot 21/3/2016]

& Pallavi Paul [tot 27/9] ❑ ‘Barjeel Art 
Foundation Collection: Imperfect 
Chronology – Debating Modernism’ [tot 
6/12] ❑ ‘Music for Museums. A season of 
experimental performance: live music 
and fi lm’ – Gavin Bryars, Ryoji Ikeda + 
Carsten Nicolai, David Toop, Tony Oursler, 
Nam June Paik… [17/9 tot 29/11] 
❑ ‘Europa’ – Emily Jacir [30/9 tot 
3/1/2016]

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
❑ ‘The Oracular Illusion’ – Elodie 
Lesourd [26/9 tot 3/1/2016] 
❑ ‘Ok, You’ve Had Your Fun’ – Rachel 
Maclean [26/9 tot 3/1/2016]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘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 29/11] 
❑ ‘Sieraden en keramiek 1974-2014’ – 
Daniel Kruger [17/10 tot 24/1/2016]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u, do 11-21u, za-zo 12-17u
❑ ‘Expeditie Land Art’ [19/9 tot 
3/1/2016]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Anders Abstract’ [tot 18/10] 
❑ ‘Cobra tot Zero’ [1/11 tot 7/2/2016]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Übermaler’ – Arnulf Rainer [tot 27/9] 
❑ ‘Miró & Cobra. Een experimenteel 
spel’ [10/10 tot 31/1/2016]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-do 10-18u, vr-zo 10-19u
❑ ‘Phares. Collections du Centre 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne’ [tot 15/2/2016] ❑ ‘Tania 
Mouraud. Une rétrospective’ [tot 5/10] 
❑ ‘clinamen v.2’ – Céleste Boursier-
Mougenot [tot 28/9] ❑ ‘Warhol 
Underground’ [tot 23/11] ❑ ‘To Breathe’ 
– Kimsooja [26/10 tot 31/1/2016] 
❑ ‘Cosa mentale. Art et télépathie au 
XXe siècle’ [28/10 tot 28/3/2016]

Mouans-Sartoux

Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux 
04 93 75 71 50 
11-19u
❑ ‘10 ans! 2004-2014 – Accrochage de 
la collection’ – Sonia Delaunay, herman 
de vries, Max Bill, François Morellet… 
[tot 31/12] ❑ ‘Belgian Geometric 
Abstraction’ – Jozef Peeters, Georges 
Vantongerloo, Jo Delahaut, Walter 
Leblanc, Ann Veronica Janssens, Bas 
Ketelaars, Pieter Vermeersch… [tot 29/9]

Paris

Bétonsalon – Centre for Artistic Research
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet 
01 45 84 17 56 
di-za 11-17u
❑ ‘Co-Workers : Beyond Disaster’ – DIS, 
Jasmina Metwaly & Philip Rizk, Pamela 
Rosenkranz, Nobuko Tsuchiya, Agnieszka 
Piksa… [9/10 tot 31/1/2016]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01 44 78 12 33 
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di) / do 11-23u
❑ ‘Une histoire. Art, architecture et 
design des années 1980 à nos jours’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Will Grohmann, 
1887-1968. Un critique entre 
l’Allemagne et la France’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Poète et aventurier. 
Blaise Cendrars, 1887-1961’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Guillaume Apollinaire, 
1880-1918’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘André 
Breton, 1896-1966’ [tot 11/1/2016] 
❑ ‘Jean Cocteau, 1889-1963’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Michel Ragon, né en 
1924’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Georges 
Bataille, 1897-1962’ [tot 11/1/2016] 
❑ ‘Dans le secret de la peinture 
moderne. Jean Paulhan, 1884-1968’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Pierre Restany, 
1930-2003’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Louis 
Aragon, 1897-1982’ [tot 11/1/2016] 
❑ ‘Georges Duthuit, 1891-1973’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘André Bloc, 1896-1966. 
Entre art et architecture’ [tot 
11/1/2016] ❑ ‘Musée national d’art 
moderne. Nouvelle présentation des 
collections modernes (1905-1965)’ [tot 
22/5/2017❑ Mona Hatoum [tot 28/9] 
❑ ‘La photographie transcendantale’ – 
Anna et Bernhard Blume [tot 21/9] 
❑ ‘Défense de mourir. Hommage à Gil 
Joseph Wolman’ [tot 5/10] 
❑ ‘1887-2058’ – Dominique Gonzalez-
Foerster [23/9 tot 1/2/2016] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2014’ – Julien 
Prévieux [23/9 tot 1/2/2016] 
❑ ‘L’archive comme oeuvre, l’oeuvre 
comme archive’ – Yervant Gianikian & 
Angela Ricci Lucchi [25/9 tot 15/11] 
❑ ‘Lettres de non-motivation. d’après le 
projet de Julien Prévieux’ – Vincent 
Thomasset [30/9 tot 3/10] 
❑ Wifredo Lam [30/9 tot 15/2/2016] 
❑ ‘Karel Appel’ [21/10 tot 11/1/2016] 
❑ ‘Varda / Cuba’ [11/11 tot 1/2/2016]

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]

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi 
01 40 69 96 00 
ma, wo-do 12-19u, vr 12-23u, za-zo 11-20u
❑ ‘Troisième accrochage de l’inauguration 
de la Fondation Louis Vuitton: Popisme / 
Musique-Son’ – Michel Majerus, Christian 
Marclay, Andreas Gursky, Bertrand Lavier, 
Douglas Gordon, John Cage, Mark 
Leckey… [tot 3/1/2016]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-22u
❑ ‘Picasso.mania’ – Hockney, Johns, 
Lichtenstein, Kippenberger, Warhol, 
Basquiat, Koons… [7/10 tot 29/2/2016]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Corps en résistance’ – Valérie Jouve 
[tot 27/9] ❑ ‘L’Homme-caoutchouc’ – 
Khvay Samnang [tot 27/9] ❑ ‘Germaine 
Krull (1897-1985). Un destin de 
photographe’ [tot 27/9] ❑ ‹Étonnez-
moi!› – Philippe Halsman [20/10 tot 
24/1/2016] ❑ ‘Le présent continue’ – 
Omer Fast [20/10 tot 24/1/2016] 
❑ ‘Letters from Panduranga’ – Ngyuen 
Trinh Thi [20/10 tot 24/1/2016]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u
❑ ‘la vitrine: Jeux de langage’ – Zin 
Taylor, Xavier Antin, Erica Baum [tot 
11/10] ❑ ‘VOL. XVI’ – Haris 
Epaminonda [24/9 tot 6/12]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Accrochage dans les collections 
permanentes’ – Anne-Marie Schneider 
[tot 15/5/2016] ❑ ‘Apartés 2015’ – 
Isabelle Cornaro, Alain Della Negra, 
Kaori Kinoshita, Gyan Panchal [tot 
13/12] ❑ Henry Darger (1892-1973) 
[tot 11/10] ❑ ‘Accrochage dans les 
collections permanentes: The House of 
Horrors’ – Sturtevant [tot 15/5/2016] 
❑ ‘Warhol Unlimited’ [2/10 tot 
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Amsterdam

Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Kamarado’ – Mieke Van de Voort, 
Rupali Patil, Sawangwongse Yawnghwe, 
Judy Blum Reddy, Sharelly Emanuelson, 
Paolo Chiasera… [tot 8/11]

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

De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen 
020/625.82.84 
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ ‘Pride Photo Award 2015’ [tot 25/10]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
ma-zo 11-19u, vr 11-21u
❑ ‘Michelangelo Antonioni – Il maestro 
del cinema moderno’ [tot 17/1/2016]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
dagelijks 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘E_MERGE’ – Anne de Vries [tot 
1/11] ❑ ‘Bible and Dildo’ – Momo Okabe 
[tot 25/10] ❑ ‘Maldoror’ – Jean-Vincent 
Simonet [tot 25/10] 
❑ ‘Magnum. Contact Sheets’ [tot 9/12] 
❑ ‘My Life in the Bush of Ghosts’ – Paul 
Bogaers [6/11 tot 17/1/2016]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontations’ – Veron Urdarianu 
[tot 10/10] ❑ ‘To begin at the beginning’ 
– Eli Content [24/10 tot 21/11]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Foundations and Flowers’ – Jaap 
Kroneman [tot 14/10] ❑ ‘Roineabhal’ – 
Jasper Coppes [tot 14/10] 
❑ Voebe de Gruyter [17/10 tot 22/11] 
❑ ‘Play and Connect’ – Takako Saito 
[17/10 tot 22/11]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘De wereld van Emmy’ – Hanne van 
der Woude [tot 6/12] ❑ ‘Time Flies’ – 
Esko Männikkö [tot 6/12]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘Haagse meesters van de romantiek. 
De gebroeders Verveer herontdekt’ [tot 
1/11] ❑ ‘BeLonging’ – Ram Katzir [tot 
18/10] ❑ ‘Aanwinsten hedendaagse 
kunst’ – Joseph Semah, Amos van Gelder, 
Orna Wertman, Ruth Dagan, Helly 
Oestreicher… [tot 18/10]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203 
do-za 12-17u
❑ ‘I collected personal secrets’ – Hreinn 
Friðfinnsson [tot 17/10]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Het Theater Van De Tijdelijke 
Evacuatie’ [tot 4/10]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Not Making Sense As Something Else 
IV: Empathy and Burnout’ – Claudia 
Pages & Ulijona Odišarija [tot 20/9]

PS
Madurastraat 72 
do-za 13-17u
❑ ‘Monoform’ – Gerold Miller [tot 18/10]

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] 
❑ ‘Dick Bruna. Kunstenaar’ – Henri 
Matisse, Fernand Léger, Willem 
Sandberg, H.N. Werkman, Bart van der 
Leck [tot 15/11]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ Kees Smits [tot 10/10] 
❑ Martina Klein [17/10 tot 14/11]

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] ❑ ‘Zero: Let Us Explore the 
Stars’ [tot 8/11] ❑ ‘Superbox II: Seven 
Chairs in Seven Days’ – Ineke Hans [tot 
25/10] ❑ ‘Addition: Schenking Pieter en 
Marieke Sanders’ – Marinus Boezem, 
Ryan Gander, Job Koelewijn, Paulien 
Oltheten, Marijke van Warmerdam… 
[18/9 tot 3/1/2016] ❑ ‘Using Type’ – 
Philippe Apeloig [31/10 tot 24/1/2016]

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] ❑ ‘Munch: 
Van Gogh’ [25/9 tot 17/1/2016]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Baby Face Planet’ – Hiromi Iuchi [tot 
10/10] ❑ ‘The Sculpture Show’ – Emo 
Verkerk, Morgan Betz, Joost van den 
Toorn [14/11 tot 5/12]

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84 
di-za 12-18u
❑ ‘Tekeningen Festival #2’ [tot 10/10] 
❑ ‘A Song for Mannahata’ – Lydia 
Schouten [17/10 tot 14/11] 
❑ ‘The beauty of both’ – Diana Blok| 
[17/10 tot 14/11]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘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] ❑ ‘Tegen het licht in’ – Marc 
Mulders en Katinka Lampe [tot 6/12] 
❑ ‘Spiegeloog – Het zelfportret in de 
Nederlandse kunst’ – Jan Mankes, Levi 
van Veluw, Risk Hazekamp, Dick Ket, 
Marinus Boezem… [3/10 tot 24/1/2016]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ Peter Otto [tot 4/10]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Highway. An exhibition by Momu & 
No Es’ [tot 4/10] ❑ ‘Tennis Cat – Solo 
Tentoonstelling’ – Tori Wrånes [30/10 tot 
29/11]

Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47 
070 444 3639 
wo-za 12-18u
❑ ‘Rules for Coyote’ – Joseph 
Montgomery [tot 31/10]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ Hellen van Meene [tot 29/11]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Drawing Festival’ – Stephan van den 
Burg, Paul Nassenstein, Sigrid 
Woudenberg [tot 4/10] ❑ ‘High Five. 
Curator: Hans van der Ham’ – Demiak, 
Niels Janssen, Vittorio Roerade, Peter 
Zwaan [17/10 tot 15/11]

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
❑ ‘Werk op papier, collages, video, 
schilderijen’ – Jan Brokof / Dieter 
Mammel [tot 18/10] ❑ ‘Werk op papier’ 
– Robine Cignett [25/10 tot 22/11]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Being touched by an angel just before 
birth’ – Joseph Semah [tot 30/9] 
❑ Auke de Vries [tot 30/9] 
❑ ‘Schilderijen en werken op papier’ – 
Jerry Keizer [tot 30/9] ❑ ‘Parallel 
Enticement.Tekeningen’ – Ronald 
Noorman [3/10 tot 4/11] ❑ ‘Beelden en 
werken op papier’ – Piet Tuytel [3/10 tot 
4/11] ❑ ‘Schilderijen’ – Dave Meijer 
[3/10 tot 4/11] ❑ Pieter Laurens Mol / 
Toon Teeken [7/11 tot 9/12]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ Mark Bradford [tot 18/10] 
❑ ‘A Wish in Return’ – Mark van 
Overeem [tot 18/10]

Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68 
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Polimatics’ – Sylvain Mazas [tot 
26/9] ❑ ‘Spotlight: Romania. 
Hedendaagse Roemeense fotojournalis-
tiek en documentaires’ [3/10 tot 8/11]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘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] ❑ ‘De Ateliers Debut Series’ – Lara 
Almarcegui [tot 15/11] ❑ ‘Kleur 
ontketend. Moderne kunst in de Lage 
Landen 1885-1914’ [3/10 tot 3/1/2016]

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 
[tot 31/10] ❑ ‘Paris perspectives’ – Jan 
Dibbets [tot 31/10] ❑ ‘Project-room: On 
Paper’ [tot 31/10]

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
❑ ‘Moving a brick through water’ – 
Sarah & Charles [20/9 tot 1/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘A Burning Bag as a Smoke-Grey 
Lotus’ – Gareth Moore [tot 20/9] 
❑ Marius Lut [tot 25/10] ❑ Koos Breen 
[17/9 tot 2/11] ❑ ‘Culture of Control 
(werktitel) ihkv: ‘See You in The Hague’ 
[4/10 tot 13/12] ❑ Karel van Laere 
[31/10 tot 13/12]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Lost in Time’ – Patrick Bernatchez 
[tot 3/10] ❑ ‘Come-Go-Stay’ – Emily 
Kocken [10/10 tot 2/11]

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
❑ ‘Alternative Displays Displaying 
Alternatives’ – Marnix de Nijs [tot 20/9] 
❑ ‘Collective [Ir]Rationality DDW 2015: 
Researching mass behaviour’ [17/10 tot 
25/10] ❑ Jetske Visser & Michiel 
Martens [7/11 tot 14/11]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘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 
27/9] ❑ ‘Color is Optics’ – Mikhail 
Karasik [tot 9/10] ❑ ‘Een republiek der 
kunsten. Franse regionale collecties van 
hedendaagse kunst’ [tot 4/10] 
❑ ‘Performancekunst in Oost-Europa 
– onderdeel van de collectie nu: 
Ontwikkelingen in Oost-Europa 
1965-1985’ [tot 28/2/2016] ❑ ‘A Man, a 
Village, a Museum’ – Li Mu [19/9 tot 
10/1/2016] ❑ ‘Yellow Interior in 11.620 
parts’ – Marie Lexmond [3/10 tot 
13/3/2016] ❑ ‘Thing Nothing / Dutch 
Design Week. Van Abbemuseum en Design 
Academy Eindhoven’ [17/10 tot 15/11]

Enschede

Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053.435.86.75 
di-zo 11-17u
❑ ‘Metamorphosen. Ovidius en de 
hedendaagse kunst’ [tot 4/10] ❑ ‘Gevaar 
& Schoonheid – Turner en de traditie van 
het sublieme’ [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] ❑ ‘H.N. Werkman 
(1882-1945). Leven & Werk’ [tot 1/11] 
❑ ‘Voetsporen’ – Fie Werkman [tot 1/11] 
❑ Huug Pleysier [tot 4/10]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Primitive Data’ – Markus Selg [tot 
3/1/2016]

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

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘De Bergense school. De eerste 
expressionisten’ [20/9 tot 29/11]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Horizonnen – kunst in een 
veranderend friesland’ – Gerhard Richter, 
Elma Alkema, Gerrit Benner, Robert 
Zandvliet, Tacita Dean… [tot 31/1/2016]

Leiden

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]

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] ❑ ‘Tussen abstractie en figuratie’ 
– Hendrik Valk (1897-1986) [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] ❑ Peter Buggenhout [tot 20/9] 
❑ ‘The floor is yours’ – Han van Wetering 
[tot 20/9] ❑ ‘Sebastiaan. Van martelaar 
naar gay icon’ [tot 30/9/2016] 
❑ ‘La finestra del poeta. Opera Grafica 
1973-1997’ – Aldo Rossi [tot 15/11] 
❑ ‘La Town (2014)’ – Cao Fei [tot 20/9] 
❑ ‘Ub-O’ – Juul Sadée [17/9 tot 20/9] 
❑ ‘Ceramix. Keramiek en kunst van 
Rodin tot Schütte’ [16/10 tot 31/1/2016]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘The Great Indoors 2015 – Forever 
Now’ [tot 31/10]

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

Marres – Huis voor Hedendaagse Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘The Relativity of Matter’ – Levi van 
Veluw [4/10 tot 29/11]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘En Rachâchant’ – Ola Vasiljeva [tot 
13/12] ❑ ‘The Oceans Academy of Arts 
University (OAOA)’ – Özlem Altin, 
Matthew Lutz-Kinoy, Ola Vasiljeva, 
Marianne Vierø [tot 13/12]

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]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Zomerpresentatie: kubisme, 
futurisme, De Stijl en constructivisme’ 
[tot 27/9] ❑ ‘Van Gogh & Co. Dwars 
door de collectie’ [tot 27/9] 
❑ ‘toevalstekeningen 1970-1975’ – 
herman de vries [tot 15/11] ❑ ‘Longing 
for happier times – mediakunst uit de 
collectie’ – Willie Doherty, Mario García 
Torres, Jan Fabre, Cai Guo-Qiang, Matt 
Mullican, Hetty Huisman, herman de 
vries [19/9 tot 3/1/2016]

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44 
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Please Remember’ – Igshaan Adams 
[tot 1/11]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Let Us Meet Inside You’ – Marielle 
Buitendijk, Peggy Franck, Anouk 
Kruithof, Katja Mater, Navid Nuur, Koen 
Taselaar, Marijn van Kreij [tot 8/11]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17u
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 25/10] 
❑ ‘The Mansholt Letter’ [tot 31/10] 
❑ ‘Tijdelijk Modemuseum’ [tot 8/5/2016]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Black Appetite’ – Styrmir Örn 
Guðmundsson [tot 10/10]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑’ Het onbewaakte moment’ – Titus 
Simoens [tot 6/12] ❑ ‘Encounter – 
Installation 2015’ – Aura Rendón Benger 
[tot 3/1/2016] ❑’ Verf wordt vogel’ – 
Arie Schippers [tot 29/11] ❑ ‘Here and 
Now!’ – Mathias Kessler [tot 6/12] 
❑ ‘The Political Line’ – Keith Haring 
[20/9 tot 7/2/2016] ❑ ‘Rode welvaart. 
Sovjet Design 1950-1980’ [26/9 tot 
14/2/2016]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Wassende Bogen’ – Richard Serra [tot 
11/10] ❑ ‘Vedute Backstage’ [tot 27/9] 
❑ ‘In scene gezet’ – Barry Flanagan, 
Stephen Prina, Ryan Gander, Walter van 
Beirendonck, Robert Wilson… [tot 
28/2/2016] ❑ ‘The Bird’s Empire’ – 
Eveline Visser [tot 17/1/2016] 
❑ ‘Respiro’ – Sarkis [tot 22/11] 
❑ ‘Vroeg werk’ – Willem Oorebeek [tot 
18/10] ❑ ‘Non Zone’ – Ted Noten [tot 
18/10] ❑ ‘In mijn verzamelingen kan ik 
wonen’ – Lies Ros [tot 5/6/2016] 
❑ ‘Sensory Spaces 7’ – Aleksandra 
Domanovic [tot 31/1/2016] ❑ ‘Design 
Column #11 – Migration Matters’ [tot 
17/1/2016] ❑ ‘Vleesgeworden stof’ – 
Otto Egberts [tot 25/10] ❑ ‘Van Bosch 
tot Bruegel – De ontdekking van het 
dagelijks leven’ [10/10 tot 17/1/2016] 
❑ ‘Le mirroir vivant – Magritte ontmoet 
de collectie’ [10/10 tot 17/1/2016] 
❑ ‘Glückhaben’ – Martin Assig [31/10 tot 
21/2/2016]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere 
verhalen uit de Nederlandse fotografie’ 
[tot 31/12] ❑ ‘De collectie belicht door 
Stephan Vanfleteren’ [26/9 tot 
27/3/2016] ❑ ‘Photographer of Style’ 
– Horst P. Horst [26/9 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Photo to Fashion’ – Mattijs van Bergen 
[26/9 tot 10/1/2016] ❑ ‘Steenbergen 
Stipendium 2015’ [26/9 tot 1/11]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘Groepstentoonstelling Art Streams’ – 
Paul Cox, Kees Touw, Adriaan van Rees, 
Naïmé Perrette, Gerard van Soest, Malin 
Ståhl… [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 [tot 28/9] ❑ ‘TENT Academy 
Awards 2015’ [tot 27/9] ❑ ‘On The Other 
Side Of Reality’ – Marga Weimans, 
Mette Sterre [tot 27/9] ❑ ‘Rotterdam 
Cultural Histories #5 – Robert de 
Hartogh: Zomercarnaval, de beginjaren’ 
[tot 11/10]

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] ❑ ‘In Light Of 25 Years’ 
– Xu Zhen [tot 16/8/2016] ❑ ‘In Light Of 
25 Years: A Segment of Translation (F. 
Kiesler’s Mind Form)’ – Zin Taylor [tot 
20/9] ❑ ‘Art In The Age Of… 
Asymmetrical Warfare’ – Isao 

Hashimoto, Sven Augustijnen, Nida 
Sinnokrot, Trevor Paglen met Jacob 
Appelbaum, Claire Evans… [tot 
3/1/2016] ❑ ‘Bit Rot’ – Douglas 
Coupland [tot 3/1/2016] ❑ ‘In Light Of 
25 Years’ – Camille Henrot [22/9 tot 
25/10] ❑ ‘In Light Of 25 Years’ – 
Germaine Kruip [27/10 tot 29/11]

Schiedam

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

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Anything but homeless. Tekeningen uit 
de NOG Collectie’ – Elly Strik, Claire 
Harvey, Emo Verkerk, David Bade, 
Nobuko Watanabe… [tot 18/10] 
❑ ‘Karel Appel. De Geverfde Man’ [tot 
18/10] ❑ ‘Taste of a Stone’ – Otobong 
Nkanga [tot 18/10] ❑ ‘De werkelijkheid 
van Jan Schoonhoven (1914-1994)’ 
[31/10 tot 14/2/2016]

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 
12/6/2016] ❑ ‘Kleur in het kwadraat. 
Lichtprojecties’ – James Turrell en Amish 
Quilts [tot 4/10] ❑ ‘Work Horse’ – 
Charlotte Dumas [10/10 tot 10/1/2016] 
❑ ‘Perpétuel’ – Kees de Goede [10/10 
tot 31/1/2016]

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] ❑ ‘Fiber Futures / Kunst uit 
Japan’ [3/10 tot 7/2/2016]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future Vocabularies. Human-Inhuman-
Posthuman: Forest Law’ – Ursula 
Biemann & Paulo Tavares [tot 29/11]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘herman de vries 1960-1995: 
kunstenaarsboeken, collages, gemengde 
technieken en video’ [20/9 tot 
20/3/2016] ❑ ‘Een verzwegen loflied’ 
– Willy Gorissen (1915–2006) [20/9 tot 
20/3/2016] ❑ ‘Land, licht, lucht en 
water’ – Edgar Fernhout, Leo Gestel, 
Gerrit Benner, Joseph Semah, Bert 
Loerakker, JCJ Vanderheyden… [20/9 
tot 20/3/2016]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 26 16 
do-zo: 11-17u
❑ ‘Bottle River’ – Stephen Wilks [tot 15/11]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Wrijving van gedachten. Antwerpen-
Zundert’ – Emo Verkerk, Fred Bervoets, 
Luc Tuymans, Marlene Dumas, Nel Aerts, 
Lennart Lahuis, Lieven Segers, Niek 
Hendrix [20/9 tot 14/2/2016]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Gevaar & Schoonheid – Turner en de 
traditie van het sublieme’ [tot 3/1/2016] 
❑ ‘Tussen Willy Brandt en Andy Warhol’ 
– Barbara Klemm [tot 29/11] 
❑ ‘Berlijn-Tel Aviv-New York. Een 
fotografische wereldreis’ – Ellen Auerbach 
(1906–2003) [tot 29/11] ❑ ‘Open’ – Nick 
& Simon [18/9 tot 3/1/2016]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Action’ – Christian Marclay [tot 15/11] 
❑ ‘Nocturnal Images’ – Louise Breslau, 
Cristian Andersen, Ernst Maass, Thomas 
Flechtner, Caspar Wolf… [tot 15/11] 
❑ Kyra Tabea Balderer [tot 15/11]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Auf der Suche nach 0,10 – Die letzte 
futuristische Ausstellung der Malerei’ 
[4/10 tot 10/1/2016]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 11-17u
❑ ‘Generic Corner’ – Maryam Jafri [tot 
1/11] ❑ ‘Whites’ – Andra Ursuta [tot 1/11]

Museum der Kulturen Basel
Münsterplatz 20 – +41 61 266 56 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Opium’ [tot 24/1/2016] ❑ ‘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 Kunst-
museum Basel’ [tot 21/2/2016] ❑ ‘Von 
Bildern. Strategien der Aneignung’ – 
John Baldessari, Richard Prince, Marcel 
Broodthaers, Sherrie Levine, Harun 
Farocki… [tot 17/1/2016] ❑ ‘Painting & 
Sculpture’ – Cy Twombly [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
❑ ‘Midcareer Paintings’ – Merlin 
Carpenter [19/9 tot 1/11]

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] 
❑ ‘Toulouse-Lautrec und die 
Photographie’ [tot 13/12]

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] ❑ ‘About 
trees’ – Pipilotti Rist, Rodney Graham, 
Louise Bourgeois, Mark Dion, Berlinde 
De Bruyckere, [17/10 tot 24/1/2016]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-19u, wo 10-20u
❑ ‘Von Angesicht zu Angesicht. Füssli, 
Böcklin, Rondinone und andere› [tot 
22/11] ❑ ‘Diamonds Always Come in 
Small Packages’ – Gitte Schäfer, Michiro 
Tokushige, Loredana Sperini, Edit 
Oderbolz, Susanne Hofer… [tot 11/10] 
❑ ‘School for Tourists’ – Emma Smith 
[16/9 tot 20/9] ❑ ‘Performancepreis 
Schweiz’ – Lilian Frei, Lauren Huret, 
Angela Marzullo, Lou Masduraud & 
Antoine Bellini, Romy Rüegger, Katja 
Schenker, Philippe Wicht [16/10 tot 
18/10] ❑ ‘Sviluppo – Parallelo’ [31/10 
tot 31/1/2016] ❑ Michael Buthe 
(1944–1994) [31/10 tot 31/1/2016]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Situations’ [tot 27/9] ❑ ‘Beastly’ – 
Jitka Hanzlov, Pieter Hugo, Marcus 
Coates, Revital Cohen/Tuur Van Balen… 
[tot 4/10] ❑ ‘Enigma. Jede Fotografie 
hat ein Geheimnis’ [24/10 tot 14/2/2016] 
❑ ‘Eurasia’ – Taiyo Onorato & Nico Krebs 
[24/10 tot 14/2/2016]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
ma-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ Shaan Syed [27/9 tot 22/11]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘On The Other Side’ – Richard Deacon 
[tot 15/11] ❑ ‘Manor Kunstpreis Kanton 
Zürich 2015’ – El Frauenfelder [tot 13/12]

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

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Portrait of an Eye’ – Pauline Boudry / 
Renate Lorenz [tot 8/11] 
❑ Loretta Fahrenholz [tot 8/11]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Sense Uncertainty. A private 
collection’ [tot 4/10] ❑ ‘Marignano. 
Hodler’s monumental pictures in a new 
context’ [tot 3/1/2016] ❑ ‘How much can 
you take ?’ – John Waters [tot 1/11] 
❑ ‘A Golden Age’ [tot 29/11] 
❑ ‘Wall, Frieze, Mural’ – Joan Miró 
[2/10 tot 24/1/2016]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘News from Nowhere: Zurich 
Laboratory’ – Moon Kyungwon & Jeon 
Joonho with Urban-Think Tank [tot 8/11] 
❑ ‘Collection on Display: Experimental 
Arrangements’ – Mark Dion, Maria 
Eichhorn, Hans-Peter Feldmann, Cathy 
Wilkes… [tot 8/11]
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Personalia

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

Pieter-Jan Cierkens Ingenieur-architect. Hij studeerde 
aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de 
Universiteit Gent en schreef  er een scriptie over de 
19e-eeuwse architectuuropleiding aan de Gentse Academie 
voor Schone Kunsten. Hij is momenteel als doctoraatson-
derzoeker verbonden aan deze vakgroep en verricht onder-
zoek naar de 19e-eeuwse Gentse architectuurscène, meer 
in het bijzonder naar het oeuvre van Louis Roelandt.

Anton Froeyman Master in de Geschiedenis en de 
Wijsbegeerte, doctor in de Wijsbegeerte en momenteel lid 
van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie aan 
de Universiteit Gent. Zijn proefschrift handelde over de rol 
van ethiek in geschiedschrijving, en momenteel werkt hij 
als postdoctoraal onderzoeker aan een onderzoeksproject 
rond de publieke relevantie van geschiedenis.

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

Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar. Woont en werkt in Brussel. 
Tot 9 oktober loopt haar tentoonstelling 1/Museum bij 
Galerie Nagel Draxler @ Kunsthaus Lempertz te Brussel.

Dominic van den Boogerd Directeur van het postacade-
mische kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam, 
waar hij tevens begeleider is. Zijn recensies, artikelen en 
essays werden gepubliceerd in talrijke kunsttijdschriften en 
tentoonstellingscatalogi in binnen en buitenland.

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).

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

Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).
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Anton Froeyman – Tradition: Friend or Enemy?
The fundamental question this text tries to answer is ‘What is 
tradition?’. Froeyman starts from the concept of  tradition in the 
work of  Max Weber and Hans-Georg Gadamer, and discusses a 
fundamental shift in our attitude towards it which coincides with 
the beginning of  modernity in the 18th century. He argues that 
tradition and innovation are becoming increasingly exchangeable 
terms, concluding that our relation towards tradition tends to be-
come a personal trajectory.
Philosophy of  History – Tradition

Gijs van Oenen – Things between Tradition and Emancipa-
tion. What can ‘the politics of  things’ tell us about tradition?
The central question of  this text is ‘What kind of  consequences 
does Bruno Latour’s concept of  the ‘politics of  things’ have for our 
understanding of  ‘tradition’?’. Van Oenen discusses how Hannah 
Arendt and Richard Sennett anticipated Latour’s concept of  ‘the 
politics of  things’ and discusses the consequences of  their think-
ing for our understanding of  tradition. He concludes that Latour 
radicalizes Arendt’s and Sennett’s thinking on the role of  things 
as well as on tradition: as things, in Latour’s case, become active 
mediators instead of  passive intermediaries, tradition becomes a 
‘collaborative project’ between humans and things.
Hannah Arendt – Bruno Latour – Richard Sennett – ‘Thing 
Politics’ 

Bart Verschaffel – Memoria: on the Work of  Memory
Verschaffel discusses recent tendencies of  instrumentalization in 
the late modern regime of  knowledge production. He makes a dis-
tinction between two forms of  knowledge within this regime: tech-
nological knowledge which produces ‘useful things’ and cultural 
disciplines that study and produce culture. He argues that these 
cultural disciplines (the ‘humanities’) are increasingly affected by 
the logics of  technological disciplines, their main goal becoming to 
produce useful ‘knowledge’.
Tradition – Memory – University

Koen Brams & Dirk Pültau – Art and Tradition. A Conversa-
tion with Joëlle Tuerlinckx
This conversation on tradition with Belgian artist Joëlle Tuerlinckx 
discusses her personal canon and its development and renewal 
throughout the years, her relation towards the national canon 
of  Belgian art, the different ways tradition is transmitted and the 
strategies she has developed for transmitting her own work as part 
of  the artistic tradition. 
contemporary art – Joëlle Tuerlinckx – tradition

Pieter-Jan Cierkens – The transhistorical impulse of  Michael 
Van den Abeele 
Cierkens discusses the way Belgian artist Michael Van den Abeele 
combines a variety of  historical references with a fascination for 
prehistory and science fiction. He argues that Van den Abeele’s 
mixture of  historical references does not suggest a post-historical 
condition in which historical signs circulate freely but rather that, 
in combining them, the artist attempts to invest historical and 
modern concepts with new meaning.
contemporary art – Michael Van den Abeele – sciencefiction – tra-
dition

Camiel van Winkel – Haneke in Paris
Van Winkel concentrates on three films by Michael Haneke set in 
Paris: Code Inconnu (2000), Caché (2005) and Amour (2012). He 
argues that they show a gradual shift from the outside to the in-
side – from urban space (Code inconnu) to the enclosed living space 
(Amour). Van Winkel argues that this reduction of  space corre-
sponds with a ‘shrinking’ in the affective domain: while in the ear-
lier films violence comes from the outside, in Amour it has ‘shrunk’ 
to the kind of  ‘daily violence’ which takes place in every home. 
Contemporary Film – Michael Haneke

Dominic van den Boogerd – Shutter Time. On Untitled (2015) 
by Simon van Til
This short text discusses one singular photograph by Dutch artist 
Simon van Til. Van den Boogerd describes how Van Til, by com-
bining two photographs of  one object, tries to capture an interval 
between two moments in time, thus evoking the hiatus in visibility 
which makes the world visible.
Photography – Roland Barthes – Simon van Til
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