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ALAIN BADIOU

Zoals Freud benadrukt is een ‘cultuur’ ook 
altijd het vermogen om een symbolische 
orde van de ene generatie op de andere over 
te dragen. Gebruikmakend van de gedurfde 
essays waarin hij de historische gestalten 
van deze overdracht probeert af  te bakenen, 
zou ik het hier willen hebben over een 
belangrijk symptoom van ons ‘onbehagen’, 
een term die ik in precies dezelfde zin als 
Freud gebruik om de eigentijdse, naoorlogse 
kwetsbaarheid aan te duiden van alles wat 
zich als symbolische organisatie aan het 
bewustzijn voordeed.
  Dit symptoom is de groeiende verwarring 
van onze zonen, een verwarring waar om 
allerlei subtiele redenen meisjes in onze 
maatschappijen grotendeels aan ontsnap-
pen.
 Vanzelfsprekend is deze tekst opgedragen 
aan mijn drie zonen Simon, André en 
Olivier. Ze hebben me alledrie, op een soms 
wat ruwe manier, iets bijgebracht over waar 
het om gaat.
 Ik ga uit van een conceptuele mythe. Deze 
krijgt haar beslag in de verzameling teksten 
van Freud die, naast uiteraard Het onbeha-
gen in de cultuur, bestaat uit Totem en taboe 
en De man Mozes en de monotheïstische reli-

gie. In de stijl van grondleggers à la Hegel 
vertelt Freud ons een verhaal in drie grote 
hoofdstukken. Het eerste is dat van de oer-
horde, waar een genietende vader zich alle 
vrouwen toe-eigent en een opstand van de 
zonen de moord op de vader inleidt – de oor-
sprong van een pact waarmee de zonen zich 
onderling organiseren om de situatie zo 
egalitair mogelijk op te lossen. Het tweede 
hoofdstuk is de sublimatie van de dode 
vader als Wet in de figuur van de enige God. 
De vader is hier opnieuw een hooghartige 
hoeder en een strenge toeverlaat, maar we 
moeten ons ervan bewust zijn dat de reële, 
vermoorde vader slechts in de gedaante van 
de symbolische Vader terugkeert. Het derde 
hoofdstuk betreft het aandeel – binnen het 
christendom – van de zoon in de glorie van 
de vader, ten koste van een erg gewelddadi-
ge initiatie, namelijk de initiatie van de zoon 
van God in wat de mensheid zichzelf  aan-
doet op het vlak van marteling en dood.
 Ik maak drie opmerkingen over wat dit 
verhaal ons vandaag de dag kan bijbren-
gen, voor zover we ons nagenoeg tot zijn 
structuur beperken.
 In de eerste plaats moeten we het hebben 
over de vader. In het eerste verhaal komen 
we een reële, genietende vader tegen die 
niets van zijn monopolie op het genot wil 
afstaan. Aan de kant van de zoon zien we 

het niet minder reële, actieve gegeven van 
een agressie die slechts door moord kan 
gestild worden. In het tweede verhaal tref-
fen we de symbolische vader aan: hij berust 
zeker op de reële vader, maar keert terug op 
de plaats van de Ander, zoals Lacan zou zeg-
gen. Aan de kant van de zoon vinden we – 
als door een omkering van de agressie die 
door de reële vader werd opgewekt – de ver-
ering van de grote Ander, dus een persona-
ge van grenzeloze onderwerping. Ten slotte 
zouden we kunnen zeggen dat we in het 
derde verhaal, dat van het christendom, de 
imaginaire vader treffen. De vader wordt 
namelijk naar een soort achterplan verwe-
zen, hij vormt zoiets als de achtergrond 
voor het handelen van de zoon. Hij wordt de 
fictieve totaliteit van de drie instanties, hij is 
zowel vader als drie-eenheid. In het reële en 
het symbolische zijn deze drie instanties 
echter niet-totaliseerbaar, zodat de vader 
slechts aan de schijn verwant kan zijn.
 Ziedaar de elementaire gestalten van de 
vader in wat Freud ons vertelt.
 Maar het is de zoon die ons interesseert. 
In dit verhaal is de wording van de zoon een 
dialectische constructie, of  preciezer: het 
model van alle klassieke dialectische con-
structies. Want de zoon bereikt per slot van 
rekening slechts een plaats waar de volledi-
ge verzoening met de vader zich voltrekt – 

Traditie (3) / esthetische 
opvoeding
Tradities worden doorgegeven van gene-
ratie op generatie. Volgens Alain Badiou 
wijst een symptoom van ons hedendaagse 
onbehagen – door hem de ‘groeiende 
verwarring van onze zonen’ genoemd – er 
evenwel op dat ‘de symbolische organi-
satie’ van die overdracht spaak gelopen 
is. Badiou stelt vast dat de ‘wet van de 
Vader’ – die traditioneel de overgang van 
de adolescentie naar de volwassenheid 
regelde – vervangen is door de anonieme, 
‘asymbolische’ en alles gelijkmakende 
‘wet van de markt’, die zich overigens dui-
delijk manifesteert in de relatief  recente 
‘figuur’ van de jeugdbende. De enige 
volwassenwording die ‘onze zonen’ nog is 
toegestaan, bestaat erin zich als een ‘ver-
dienstelijk lichaam’ [corps méritant] aan 
die markt te onderwerpen. Wie dit wei-
gert, rest twee illegitieme initiatievormen: 
het ‘persverse lichaam’ (dat zichzelf  van 
de volwassenwording afsluit) en het ‘ge-
offerde lichaam’ (bij uitstek belichaamd 
door de terrorist). Op drastische en ui-
terst actuele wijze – denk aan de recente 
aanslagen in Parijs én de collectieve sek-
suele aanrandingen in Duitsland – onder-
graaft Badiou onze illusie als zouden wij 
‘verdienstelijke’ burgers niets met ‘jon-
gerenbendes’ of  ‘terroristen’ te maken 
hebben. Badiou stelt ook een alternatieve 
initiatievorm voor: ‘Tegen het verdienste-
lijke lichaam dat kennis gebruikt om zijn 
carrière op te schroeven, kan het subject 
een echte vrije intellectuele uitvinding in 
stelling brengen, de belangeloze vreugde 
van wetenschap en kunst, de idee die zich 
weigert te onderwerpen aan het financi-
ele universum van de techniek.’ 
 Timmy De Laet stelt in zijn bijdrage 
over de verhouding tot de traditie in de 
hedendaagse dans vast dat de wijd ver-
spreide mythe van een ‘traditie zonder 
traditie’ – die onder meer de ‘Vlaamse 
golf ’ van de jaren tachtig omgaf  – sinds 
de jaren negentig vervangen wordt door 
een toenemende aandacht voor traditie. 
Onder meer via drie voorstellingen van 
Jérôme Bel toont hij een verschuiving aan 
van een afstandelijk-ironische naar een 
lichamelijke relatie. Zou dit verlangen 
naar belichaming van de traditie een 
symptoom kunnen zijn van het onbeha-
gen dat Badiou analyseert?
 Hermann Pitz reflecteert over zijn 
‘iconoclastische’ verhouding tot traditie 
(hij is geboren in 1956), zijn omgang met 
traditie in het kunstonderwijs (als docent 
aan de Akademie der Bildenden Künste 
München) en over de manier waarop jon-
gere kunstenaars met tradities omgaan. 
Hoewel de band met de traditie losser 
wordt, is er van een afwijzende houding 
ten aanzien van het verleden bij jongere 
kunstenaars geen sprake meer, integen-
deel: de laptop- en internetgeneratie 
blijkt gek te zijn op analoge technieken. 
Christophe Van Gerrewey bespreekt de 
overzichtstentoonstelling 1887-2058 
van de negen jaar jongere Dominique 
Gonzalez-Foerster (DGF) (°1965) in Centre 
Pompidou. Die blijkt bol te staan van ver-
wijzingen naar Marcel Duchamp. Een be-
wijs van liefde voor de traditie? Die liefde 
blijkt paradoxaal te zijn: door Duchamps 
project voort te zetten bekent DGF zich 
immers tot de ‘moderne traditie van de 
breuk met het traditionele kunstwerk’. 
Steyn Bergs gaat in gesprek met Riet 
Wijnen (°1988), die een bijzondere fas-
cinatie koestert voor de ‘constructie van 
de geschiedenis’ en voor de vooroorlogse 
abstracte kunst. Wijnens verlangen om 
zich met deze traditie te identificeren gaat 
zelfs zover dat ze bij wijze van kunstwerk 
een historisch tijdschrift heeft heruitge-
bracht! Tot slot analyseert Fieke Konijn 
een (lucide) voorbeeld van de kunsthis-
torische trend om Landmark Exhibitions 
‘tot leven te wekken’: Auf  der Suche nach 
0,10 – Die letzte futuristische Ausstellung 
der Malerei (Fondation Beyeler, Riehen/
Basel, 2015-2016) over de mythische 
0,10-tentoonstelling van de Russische 
avant-garde (Petrograd, 1915-1916).
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de zoon die consubstantieel is met de vader, 
de zoon die aan de rechterhand van de 
vader troont enzovoort – nadat hij drie 
fasen heeft doorlopen: de onmiddellijke, 
gewelddadige fase van de agressie, de sym-
bolische fase van de onderwerping aan de 
wet en de eindfase van de gedeelde liefde. 
Liefde als opheffing van moord door bemid-
deling van de Wet: dat is het lot van de zoon. 
Concrete opstand, abstracte onderwerping, 
universele liefde.
 Het is essentieel om de plaats van de initi-
atie in deze dialectische wording aan te 
geven. De zoon wordt slechts in de hoogste 
orde van de verzoening ingeleid door een 
initiatie die sporen nalaat op het lichaam, 
een inwijding in marteling en dood, waar-
van het uitzonderlijke iconografische lot 
ons welbekend is. Het gemartelde lichaam 
van de zoon is de radicale figuur van de 
inwijding van de oneindige God in de ver-
schrikkelijke eindigheid. Als de zoon in de 
schoot van de vader terugkeert door een 
beweging die terecht ‘Hemelvaart’ wordt 
genoemd, bewaren we dus, afgetekend op 
het lichaam van de verrezene, een teken 
van het oorspronkelijke geweld.
 Dit is een coherente, voor de optimistische 
filosoof  (ook al is hij atheïst) volledig bevre-
digende constructie, omdat ze de notie van 
‘fasen’ bewaart, maar toch tot een verzoen-
de figuur van de toekomst van de mensheid 
leidt.
 Het probleem, het kapitale onbehagen is 
dat deze constructie thans langs beide kan-
ten – die van de vader en die van de zoon – 
aan het wankelen is gegaan.
 Aan de kant van de vader: want voor 
zover hij door de zoon bekeken wordt, laat 
de vader – zowel de reële als de symbolische 
vader – zich nog slechts met grote moeite 
denken. 
 Want wat is de vader tegenwoordig in de 
ogen van de zoon? Zowel in zijn hoedanig-
heid van vader van het genot als in zijn hoe-
danigheid van vader van de wet is hij een 
gecompliceerd personage. Op het vlak van 
genot is het thans de vader die de neiging 
heeft het genot van de zoon te benijden. Er is 
namelijk zoiets als het moderne fenomeen 
van de jeugdcultus, van het jonge lichaam, 
niet alleen als object, maar ook en vooral als 
subject. De vader is lang als een – al dan niet 
geile – grijsaard voorgesteld. Vanuit het 
oogpunt van wat de hedendaagse maat-
schappij als genot ter beschikking stelt, is 
het evident dat dit personage thans zo goed 
als onzichtbaar is geworden. Ik wil daar ter-
loops nog aan toevoegen dat het een ken-
merk van onze maatschappijen is dat ze – 
voor zover zoiets mogelijk is – de 
onzichtbaarheid van de ouderdom produce-
ren. De reële vader wordt gaandeweg in die 
maatschappelijke onzichtbaarheid inge-
past. Parallel daaraan heeft hij het als sym-
bolische vader ook moeilijk om de blik van 
de zoon te verduren, want de meest in het 
oog springende wet ligt nu buiten hem. 
Deze wet is namelijk geen andere dan die 
van de markt en haar kenmerk is dat ze alles 
gelijk maakt, dat ze een anonieme wet is, 
zodat het personage van de vader ervan los-
gekoppeld wordt en de eventuele repressie 
van de zonen niet-symbolisch is. Deze slaagt 
er niet in zich te manifesteren als wet van de 
vader waaraan recht moet worden gedaan. 
De maatschappelijke repressie van de zonen 
is anarchistisch, tegelijk onbestaand en bui-
tensporig, zodat ze buiten de macht van het 
symbool valt.
 Moeten we zeggen dat de vader hoe lan-
ger hoe meer alleen nog imaginair is? Dat 
zou de triomf  betekenen van wat we een 
christendom zonder God zouden kunnen 
noemen. Een christendom, want de zoon 
wordt tot nieuwe held van het avontuur uit-
geroepen – al bestaat dat avontuur in de 
commerciële moderniteit enkel nog uit 
mode, consumptie en representatie, alle-
maal aangeboren kenmerken van de jeugd. 
Maar zonder God, dat wil zeggen zonder 
werkelijke symbolische orde, want de zonen 
heersen alleen nog over schijn.
 Kortom, de aanzienlijke moeilijkheid van 
een niet-toevallige identificatie met de zoon 
blijkt al aan de kant van de vader. De identi-
teit van de zoon is namelijk twijfelachtig 
omdat haar dialectiek spaak gelopen is. En 
deze dialectiek loopt niet spaak omdat de 
personages waaruit ze bestaat verdwijnen, 
maar omdat zij gaandeweg van elkaar los-
gemaakt of  gescheiden zijn. 
  Laten we de zaken descriptief  bekijken. 
Een fundamentele structuur van de zonen 
– en dan vooral bij de volksjeugd – is de 

bende, de beruchte en gevreesde ‘jongeren-
bende’. Ze is in zekere zin een herhaling van 
wat Freud de ‘horde’ noemt en in dat opzicht 
wordt ze ook als een plaag van de maat-
schappelijke wereld beschouwd. Het pro-
bleem is overduidelijk dat het een vaderloze 
horde betreft, die dus niet de mogelijkheid 
van een redding brengende moord en een 
echt broederpact gegeven is. Haar samen-
hang komt niet voort uit een pact tussen de 
leden, dat gesloten werd in de daad waarin 
hun agressie zich tegen de vader keerde, 
maar uit een mimetische afscheiding. De 
bende staat geïsoleerd, ze heeft haar eigen 
normen, maar deze afscheiding is evengoed 
gelijkheid en overeenstemming, want waar 
het om gaat is de circulatie van marktgoede-
ren – in de vorm van oneindige ruil, koop en 
uiteindelijk gesjacher. Ze is geterritoriali-
seerd, maar deze territorialisering is sym-
metrisch, ze is nooit meer dan het spiegel-
beeld van een ander betwist territorium. De 
bende geeft slechts vorm aan een soort 
bewegingloos nomadisme. Agressie – de 
vormingstijd van de horde – wordt hier niet 
onderbroken, ze is niet in staat zich tot een 
stichtingsact samen te ballen. Maar agres-
sie die niets grondvest is tot herhaling 
gedoemd en wordt derhalve uiteindelijk 
door doodsdrift beheerst. 
 Tot zover de eerste term van de dialectiek 
van de zonen, die de plaats betreft waar 
agressiviteit tot stand komt.
 Wat moeten we zeggen over de tweede, 
waarin wordt aangespoord tot onderwer-
ping aan de wet? In de bende is er zeker een 
verhouding tot de wet, maar deze is opge-
splitst: enerzijds in een gebod over hoe men 
er moet uitzien, dat gedrag, kledij, taal, ges-
tiek enzovoort betreft, en dat de wet nog-
maals oplost in een mimetiek van de schijn; 
anderzijds in een gebod van willoosheid dat 
niet vraagt om transformatieve actie, maar 
om eenvoudig behoud. Het gaat erom voort 
te doen in een vorm van onbestemde passi-
viteit. Het actieve gebod dat tot het pact van 
de zonen leidde wordt warencirculatie, het 
gebod dat gold als Wet wordt organisatie 
van het onbeweeglijke.
 Ten slotte staat, in de derde term van de 
dialectiek van de zoon, de initiatie op het 
spel. Omdat deze initiatie in zekere zin bui-
ten de wet staat, is ze immanent geworden. 
Ze is niet meer datgene wat de overgang 
naar een andere figuur mogelijk maakt. Ze 
is daarentegen een inlijvingsrite, een inlij-
ving in de stilstand van de zonen. Ze is de 
verzameling stereotiepe praktijken die in 
een collectieve aanvaarding van de willoos-
heid uitmondt. In tegenstelling tot de initi-
atie die iemand tot een volwassene maakt, 
promoot ze de mythe van een eeuwige ado-
lescentie.
 Het gevolg is dat de verzoening van zoon 
en volwassene, van zonen en ouders, van 
zoon en vader slechts tot stand kan komen 
door infantilisatie van de volwassene. Ze 
lijkt haalbaar, behalve dan dat ze omge-
keerd is. In de christelijke oermythologie is 
er de hemelvaart van de zoon. Vandaag 
hebben we nog enkel te maken met empiri-
sche processen van het neerdalen van de 
vaders.
 Om al deze redenen valt het dialectische 
schema dat in Freuds verhaal zit uit elkaar. 
Het gevolg hiervan is dat er geen duidelijk 
voorstel met betrekking tot de identificatie 
van de zoon bestaat. Dit is wat ik het onze-
kere karakter van de identiteit van de zoon 
in de hedendaagse wereld noem, de sleutel 
van het algemene onbehagen.
 Die onzekerheid heeft een reden. Ze is 
geen onverklaarbaar, vervloekt evenement, 
maar ligt in de lijn van de rationalisering 
van onze maatschappijen. Ze is het gevolg 
van een dressuur – die geleidelijk aan uni-
versele vormen aanneemt – van het indivi-
du tot iemand die oog in oog staat met de 
schittering van de markt. Het belangrijkste 
maatschappelijke voorschrift is erop toe te 
zien dat elke echte individualiteit van de cir-
culatie van objecten afhangt. Als die indivi-
dualiteit zich dus subjectiveert, dan moet 
het om een subjectivering gaan die ertoe 
aanzet om voor de commerciële constellatie 
van objecten te gaan staan en de macht te 
verwerven om ze te laten circuleren. 
Bijgevolg wordt het dit individu stilaan ver-
boden om het subject te worden dat het zou 
kunnen zijn. Zoals bekend staat de zoon 
centraal in deze kwestie, want het kloppend 
hart van de markt is de adolescentie. De 
adolescentie is het moment van lichamelij-
ke dressuur in dienst van de marktconcur-
rentie, ze vormt de fase van de initiatie in de 

markt zelf. Men dringt onzekere, gedweeë 
individuen (op die leeftijd is men zo) een 
subjectwording op die volledig onderwor-
pen is aan de circulatie van objecten en de 
holle communicatie van tekens en beelden.
 Deze initiatie zonder initiatie lijkt me – 
dat is althans mijn stelling – drie mogelijk-
heden uit te tekenen voor de zonen. Ik zal ze 
het perspectief  van het perverse lichaam, 
het perspectief  van het geofferde lichaam 
en het perspectief  van het verdienstelijke 
lichaam noemen.
 Ten eerste is er het perverse lichaam: het 
komt erop aan het stigma van het einde van 
de vroegere dialectiek op zijn lichaam in te 
schrijven. Men is dan verplicht om plezier te 
vinden in een nietszeggende, eindeloze, niet-
symbolische initiatie die het gebrek aan erf-
genamen van de dialectiek op de lichamen 
projecteert. Het lichaam piercen, drogeren, 
tatoeëren, het afstompen met oorverdovend 
geluid: dit is de figuur van een lichaam dat 
zich niet-subjectief  of  zelfs niet-subjecti-
veerbaar wil maken; een tentoongesteld, 
gebrandmerkt lichaam dat in zichzelf  spo-
ren van de onmogelijke identiteit bewaart. 
Oppervlakkig gezien lijkt dit wat op de initi-
atie die in bepaalde traditionele maatschap-
pijen gangbaar is. Maar de functie is totaal 
verschillend: het is geen initiatie in het 
vruchtbaar-worden van vrouwen of  het 
krijgerschap van mannen, maar in de onbe-
weeglijkheid van de eeuwige adolescentie. 
De seksualiteit waar dit soort keuze in uit-
mondt zou ik, zuiver descriptief  en zonder te 
oordelen, pornografisch willen noemen. 
Met ‘pornografie’ bedoel ik een niet-subjec-
tieve seksualiteit. Ze steunt op de orde van 
de lichaamsmarkering in de herhaling van 
de willoosheid. Het staat vast dat groepsver-
krachtingen een aspect van deze pornogra-
fie kunnen zijn, zoals overigens ook de evi-
dente seksuele ellende, de onthouding 
waartoe men oog in oog met de stortvloed 
van beelden gedwongen wordt. Hoe dan 
ook is elke idee afwezig. We hebben te 
maken met de treurige constructie van een 
lichaam zonder idee. Het is dit lichaam dat 
ik ‘pervers’ noem, zonder dat ik ook maar 
ergens op zogenaamde ‘perversies’ wil zin-
spelen: het is pervers in de zin dat het zijn 
gebruikelijke functie – de bewaarplaats te 
zijn van een subject – is kwijtgeraakt.
 Aan de andere kant is er het geofferde 
lichaam. Het is een lichaam dat op een wan-
hopige manier een terugkeer naar de tradi-
tie torst. Er wordt een beroep gedaan op de 
oude, dodelijke wet en op wat het nieuwe 
lichaam kan en moet verdragen. Men moet 
zich – ook door middel van zuiveringsritue-
len – afkeren van het perverse lichaam (wat 
seksuele strengheid impliceert) en de abso-
luutheid van de wet tot in het offer aanvaar-
den. Dit is het subjectieve personage van de 
zoon als terrorist. De lotsbestemming van 
het lichaam wordt gestuurd door afschuw 
van het perverse lichaam dat moet worden 
prijsgegeven in het zonenoffer ten behoeve 
van de absoluutheid van de Vader, in 
omstandigheden die een onverbiddelijke 
terugkeer inhouden naar de oude wet, de 
meest onwrikbare die men zich kan inden-
ken. De subjectivering van het lichaam is de 
subjectivering van zijn martelaarschap.
 Het zijn twee extreme, maar reëel 
bestaande houdingen. Ergens daartussenin 
treffen we de berusting in de gemiddelde 
dressuur, waarbij men zichzelf  tot gekwali-
ficeerd object van het algemene gesjacher 
maakt, iets wat ook ‘carrière maken’ wordt 
genoemd of, om met Sarkozy te spreken, 
‘zich verdienstelijk maken’. Hier stelt het 
lichaam zichzelf  doelbewust ter beschik-
king als iets dat bijzonder goed is aangepast 
aan de externe wetten van de markt. Het 
wordt een onderdeel van die georganiseerde 
circulatie waarvan men blijft beweren dat 
ze de enige aanvaardbare wet is – de wet 
van het algemene equivalent, zoals Marx 
haar heel lang geleden noemde. Het ver-
dienstelijke lichaam zet zichzelf  in de markt 
tegen de laagste prijs. Daartoe moet het 
beschermd worden, afgesloten van het col-
lectieve gevaar van de twee anderen, iets 
waar de politie grondig op toeziet.
 Tussen haakjes: bij wat er in Frankrijk in 
de herfst van 2005 gebeurde – in Clichy-
sous-Bois, Villiers-le-Bel en elders – zijn het 
heel duidelijk de ‘zonen van het volk’, zoals 
dat in de tijd van de communistische partij-
en heette, die in de schijnwerpers staan. Ik 
wil er slechts op wijzen dat men dit ten 
onrechte als een in wezen maatschappelijk 
probleem beschouwt, althans indien men 
daaronder iets verstaat dat naar de econo-

mie verwijst, of  erger nog, als men er daar-
bij van uitgaat dat meer geld pompen in de 
zogenaamde ‘banlieues’ het probleem wel 
zal oplossen. Het is een probleem dat sym-
bool staat voor de hedendaagse maatschap-
pij, een probleem dat valt onder wat we een 
politieke kliniek zouden kunnen noemen. 
Wat zijn Freuds grote referentieteksten 
anders* dan pogingen om nieuwe concep-
ten voor te stellen voor het project van een 
politieke kliniek? Het klinische probleem dat 
ik hier op mijn beurt aankaart, is hoe het 
met de zonen gesteld is als ze geen toegang 
hebben tot de gemiddelde dressuur, tot het 
even vorstelijke als onbenullige traject van 
het verdienstelijke lichaam. Iedereen weet 
dat het niet-verdienstelijke lichaam als 
tegenstander van het verdienstelijke 
lichaam wordt behandeld: het moet er tegen 
elke prijs van gesegregeerd worden. Vandaar 
ook de problemen van schoolse en professi-
onele apartheid en het fundamentele pro-
bleem van de politie die wordt ingezet om de 
verschillende lichamen gescheiden te hou-
den.
 Het is onmiskenbaar waar dat de politie 
een bijzondere band heeft met jongeren die 
en masse uit de arbeidende klassen, uit het 
arbeidersvolk voortkomen en waarvan de 
ouders vaak van vreemde afkomst zijn, jon-
geren die zich niet met verdienstelijke licha-
men kunnen of  willen identificeren. Deze 
jongeren zeggen – en dat is de wezenlijke 
drijfveer van hun verzet – het volgende: ‘Wij 
worden voortdurend lastiggevallen door de 
politie.’ Het probleem is jammer genoeg 
structureel als we in aanmerking nemen 
dat het beschutte wordingsproces van het 
verdienstelijke lichaam zwaarbewaakte 
scheidingsmuren vereist. Twee doden in 
Clichy-sous-Bois, twee in Villiers-le-Bel: 
hebben ze dan niet alle reden om in opstand 
te komen tegen de politie en de staat die 
haar ondersteunt door systematisch leu-
gens te gebruiken? Maar in de media en in 
het berekende politieke geklets krijgen de 
oproermakers, en niet de politie of  de staat, 
de schuld. Volgens de propaganda zijn deze 
betreurenswaardige doden de prijs die we 
moeten betalen als we gedweeë zonen wil-
len – niet gedwee in hun onderwerping aan 
de vader, maar in hun onderwerping aan 
het geld en zijn ‘vrije circulatie’, want dat is 
de enige echte inhoud van die als fetisj 
gekoesterde democratie die voor ons als Idee 
fungeert op het ogenblik dat er geen ideeën 
meer zijn.
 Ik keer terug naar mijn stelling: de drie 
typen lichamen vormen de ruimte van wat 
ik de niet-geïnitieerde zoon noem, de zoon 
aan wie geen initiatie – in de zin van een 
overgang, een aflossing, een wording – 
wordt voorgesteld. Het is een door en door 
nihilistische ruimte, ook al moet het ver-
dienstelijke lichaam dit nihilisme juist ver-
hullen: we moeten doen alsof  een carrière 
zin heeft. Een carrière moet het gat van de 
onzin vullen. Dat is de rol van de vredelie-
vende jeugd. We moeten goed beseffen dat 
het juist deze heterocliete kudde is die ze op 
een goeie dag naar de afgrond van de oorlog 
zullen leiden, zodat we ons eens en voor 
altijd van hun onbeduidendheid kunnen 
vergewissen. Welke oorlog dat zal zijn weet 
ik niet. Maar deze onzekere situatie van de 
identiteit van de zonen voorspelt hoe dan 
ook geen vrede; en ze belooft al helemaal 
niet dat de verdienstelijke lichamen in al 
hun onbeduidendheid daarin hun apotheo-
se zullen beleven.
 De kwestie van de oorlog is hier van groot 
belang. We moeten beseffen dat in de 
moderne tijd – dat wil zeggen de tijd vanaf  
de Franse Revolutie – het aandeel van de 
staat in de initiatie van de zonen door het 
personage van de soldaat beheerst werd. 
Sinds enige jaren is dat ons volkomen 
vreemd geworden, maar gedurende twee 
eeuwen was het een niet te veronachtza-
men gegeven. De militaire dienst markeerde 
de breuk van de initiatie. Hij bracht de 
zonen bijeen en onderscheidde hen daarbij 
meteen ook van de dochters. Hij was een 
eerste noodzakelijke stap in de vorming van 
de identiteit. Daarnaast gaf  hij vorm aan 
agressie en disciplineerde hij ze: hij zag in 
dat ze bruikbaar was, onderdrukte haar 
niet eenvoudig, maar trainde haar, hij con-
strueerde een recht op geweld. Ten slotte 
verzoende hij vader-officier en zoon-soldaat 
onder het symbool: ze groetten samen de 
vlag in haar kleurige transcendentie. 
Militaire dienst paste in het kader van de 
dialectische configuratie waar ik van uit-
ging: een gedisciplineerde instandhouding 
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van agressie die wordt opgevoerd tot het 
recht op moord, repressieve symboliek en 
volledige onderwerping, en ten slotte een – 
althans schijnbare – verzoening in het 
teken van de ‘zonen van het Vaderland’. In 
de vorm van een instelling die zoals elke 
instelling hatelijk en dom, maar functioneel 
was, voorzag de militaire dienst in een secu-
larisatie van de archaïsche verwantschaps-
rituelen. De zoon was dienstplichtig, vervol-
gens kwamen beroep en gezin en was men 
volwassen.
 Men heeft de gevolgen van de afschaffing 
van de militaire dienst onderschat. Die 
afschaffing was allicht onvermijdelijk in een 
imperiaal Frankrijk dat van zijn militaire 
grandeur ontdaan was, gereduceerd tot de 
proporties van een modale mogendheid die 
niet te veel wilde spenderen. Het was ook 
niet onbelangrijk dat de symbolische gelijk-
heid niet meer op de patriottische dood en 
haar emblemen uitzag, maar op de banali-
teit van het geld. Geen enkele burger beeldt 
zich inderdaad nog in om als officier voor 
Frankrijk te sterven. In die zin is er, symbo-
lisch gezien, geen leidende klasse meer. Er is 
alleen nog een onverantwoordelijke oligar-
chie. Anders dan Jaurès het voor de oorlog 
van 1914 wenste, bestaat het leger dus nog 
enkel uit een zootje huurlingen (Jaurès, 
sterk tegen een beroepsleger gekant, had 
een uitsluitend uit burgers samengesteld 
verdedigingsleger voor ogen). Laat ons in 
verband met die bijzonder complexe vraag 
van de wording van de zonen nog één keer 
een saluut brengen aan de militaire dienst 
en alles wat hij – zelfs al was het in de schan-
de van de oorlog – betekende.
 Houdt dit in dat staatsinitiatie voltooid 
verleden tijd is? Men wil ons doen geloven 
dat de school het vreedzame apparaat van 
de publieke initiatie is geworden. Ik ben 
daar heel erg sceptisch over. Met de school is 
het nauwelijks beter gesteld dan met de 
militaire dienst in zijn laatste jaren. Al 
wordt alom erkend dat de situatie bijzonder 
ernstig is, de crisis van de school begint pas. 
De processen van ontmanteling, privatise-
ring, sociale segregatie en educatief  onver-
mogen zullen nog versnellen. Waarom? 
Omdat van de school niet meer verwacht 
wordt dat ze de grote massa’s een gedeelde 
kennis bijbrengt of  dat ze zelfs maar in een 
nuttige arbeidersopleiding voorziet. Er wordt 
van haar geëist – en dat zal hoe langer hoe 
meer haar taak worden – dat ze de verdien-

stelijke lichamen uitzift en beschermt. Ik 
geloof  niet dat de school de militaire instel-
ling kan vervangen. Ik denk zelfs dat de 
school, die altijd al selectief  was en op ‘ver-
dienste’ gericht, op de achtergrond de mili-
taire instelling veronderstelde als een plaats 
waar de gelijkheid voor het risico op de dood 
werkelijk tot stand kwam. Op het vlak van 
symbolische initiatie staat de hedendaagse 
‘democratische’ staat met lege handen.
 Misschien zijn de zonen van nu, in de 
onbestendigheid van hun identiteit, het 
symptoom van een proces dat diep in de 
staat ingrijpt. Misschien kunnen we aan 
onze zonen het resultaat aflezen van die 
verre, reeds lang verwaarloosde voorspel-
ling van Marx over de ondergang van de 
staat. Marx formuleerde er – in het teken 
van het communisme – de revolutionaire 
versie van, die de dialectiek van de zonen 
opnieuw in het element van gelijkheid en 
algemene, veelzijdige kennis invoerde. 
Hebben we vandaag te maken met een reac-
tieve, verrotte versie van die ondergang? De 
‘democratische’ staat is in elk geval ernstig 
in zijn symbolische vermogen aangetast. 
Misschien worden wij door onze zonen 
meer dan ooit geconfronteerd met de strate-
gische keuze tussen twee tegengestelde vor-
men van ondergang van de staat: commu-
nisme of  barbarij.
 Hoe kunnen we dan, voorbij het symp-
toom van de zonen, een positief  beeld van 
de nieuwe symbolische situatie schetsen? 
Hoe vermijden we dat ze een apocalyptische 
kwestie wordt, een kwestie van totale en 
totaal niet-symbolische oorlog?
 Zoals altijd in momenten van existentiële 
verwarring en desoriëntatie van het denken 
steunen we op wat feitelijk nog aan nieuwe 
waarheden is blijven bestaan, of  om het in 
mijn bewoordingen te zeggen, op generieke 
procedures die door een of  ander evene-
ment worden geautoriseerd. 
 Zo staat bijvoorbeeld vast dat de liefde een 
pervers lichaam – een lichaam zonder idee 
– op afstand kan houden, ook al moeten we 
haar misschien opnieuw uitvinden, zoals 
Rimbaud zei. Want alleen liefde, alleen de 
levende, gedachte ervaring van het Twee 
kan het lichaam van de zoon voor de porno-
grafische eenzaamheid van het perverse 
lichaam behoeden.
 Om met het geofferde lichaam af  te reke-
nen, moeten we ons naar het politieke leven 
richten, naar een politiek leven dat – tegen 

de wet van de commerciële representatie en 
de suïcidale inertie van de adolescent in – 
een aanvaardbare, vastberaden figuur van 
de belangeloze discipline kan aandragen. 
Die politiek moet zich van de macht afkeren, 
omdat de staat niet meer over de symboli-
sche middelen beschikt om de initiatie van 
de zonen tot een goed einde te brengen. 
Tegenover de invloed van de religie, die 
slechts een wanhopig substituut is of  een 
terugkeer naar achterhaalde symbolen 
vormt, stellen we een niet-dodelijke discipli-
ne in georganiseerde collectieve actie, die 
het denken dat haar grondt in zichzelf  
vindt. Tegenover de rondhangende bende 
en de nutteloze, melancholische martelaar 
stellen we het enthousiasme van de verenig-
de militanten, de onwaarschijnlijke verza-
meling subjecten die van overal zijn geko-
men.
 Tegen het verdienstelijke lichaam dat 
kennis gebruikt om zijn carrière op te 
schroeven, kan het subject een echte vrije 
intellectuele uitvinding in stelling brengen, 
de belangeloze vreugde van wetenschap en 
kunst, de idee die zich weigert te onderwer-
pen aan het financiële universum van de 
techniek.
 De zoon is in deze omstandigheden – 
waarin hij zowel symptoom als hoofdrolspe-
ler is – in staat om een stap dichter te komen 
bij de vader die hij ooit zelf  zal zijn. 
 Rimbaud lijkt al iets vermoed te hebben 
van dit drietal van liefde, politiek en kunst-
wetenschap waarin het ontstaan van een 
andere filiatie op het spel staat. Een filiatie 
die geen terugkeer naar de oude wet inhoudt 
en die derhalve ook afziet van het geofferde 
lichaam.
 Rimbaud is de grootste zoon van de 
geschiedenis van de poëzie; hij is de metge-
zel en het tegendeel van Hugo, die het 
archetype van de poëzie van de vader en de 
grootvader is. 
 Rimbaud anticipeerde op het perverse 
lichaam, hij bracht het in praktijk en noem-
de het ‘de ontregeling van alle zintuigen’. 
Hij bracht ook het geofferde lichaam – dat 
hij ‘ras’ of  ‘Christus’ noemde – in praktijk, 
toen hij noteerde: ‘Ik ben van het ras dat 
zong tijdens de marteling.’ Uiteindelijk 
schikte hij zich in het verdienstelijke 
lichaam; hij liet hersenschimmen en poëzie 
voor wat ze waren en werd handelaar en 
sjacheraar, om zijn moeder geld te sturen: 
‘Ik die mezelf  magiër of  engel heb genoemd, 

vrijgesteld van elke moraal, ik word overge-
leverd aan de bodem, met een te zoeken 
plicht, en de te strijken gerimpelde werke-
lijkheid.’ De verpletterende geschiedenis 
van Rimbaud is ook het jachtige traject van 
de moderne geschiedenis van de zoon. Hij 
was degene die, in moderne bewoordingen 
en met een nieuwe betekenis, kon zeggen: 
‘Vader, vader, waarom heb je me verlaten?’ 
In het evangelie, zo weten we, is dit het 
moment van kwellende eenzaamheid op de 
vooravond van de marteling, de dood en ten 
slotte de Hemelvaart. En juist deze aan zich-
zelf  overgelaten eenzaamheid vormt het 
eigentijdse kruis van de zonen.
 Maar ook al kiest Rimbaud ten slotte voor 
de wereld van de handel, toch wist hij dat 
een andere kijk op de zoon en een andere 
initiatie mogelijk waren, een ander subjecti-
veerbaar lichaam dat zich aan het lichame-
lijke drievoud van perversie, martelaar-
schap en conformisme onttrok. In Genius, 
een erg mooie tekst uit de Illuminations, 
spreekt hij erover. Deze ijle, immateriële 
tekst benoemt de geestelijke vreugde die hij 
voelt bij de doortocht van iets dat de ophef-
fing of  de mogelijke redding van de nieuwe 
gestalte van het lichaam van de zoon zou 
kunnen zijn. Rimbaud schrijft: ‘Zijn 
lichaam! de gedroomde bevrijding, de ver-
brijzeling van de genade die met nieuw 
geweld gepaard gaat!’ Het zou het uitgangs-
punt kunnen zijn van ons gemeenschappe-
lijke werk ten dienste van de nieuwe initiatie 
van de zonen.
 Het was altijd al de taak van de filosoof  
om de jeugd te bederven. Die taak krijgt 
thans een heel bijzondere betekenis: de filo-
sofie moet erop toezien dat de vraag van de 
zoon, losgemaakt van de typologie van de 
drie lichamen, aan waarheden wordt terug-
gegeven. Voor veel vaders en moeders geldt 
het verdienstelijke lichaam als het minste 
kwaad. Maar de filosoof  kan zich daar niet 
bij neerleggen. Ja, in liefde, wetenschap en 
politiek vinden we de genade, met andere 
woorden iets dat het lichaam raakt en het 
zijn afwezige idee teruggeeft. We treffen er 
ook de verbrijzeling aan die door deze gena-
de veroorzaakt wordt in het individu dat, 
aan waar en Kapitaal geketend, gescheiden 
blijft van het subject dat het kan zijn. Het is 
juist de verbrijzeling die dit subject aan het 
individu teruggeeft. En ten slotte ontmoeten 
we er – nee, niet de reactieve mythe van de 
‘mensenrechten’ en het einde van alle 
geweld (dat nooit iets anders is dan de heer-
schappij van politiegeweld en onophoude-
lijke oorlogen), maar het ‘nieuwe geweld’, 
het geweld waarmee de zonen – tot vreugde 
van de echte vaders – de nieuwe wereld 
bevestigen die ze willen creëren.
 Nee, wij leggen ons niet neer bij de kleur-
loze onderworpenheid van het verdienste-
lijke lichaam, met de smoes dat de perverse 
en geofferde lichamen door barbaarse poli-
tie zijn omsingeld. Overigens is er voor ons 
geen enkele mogelijkheid om aan ons ‘onbe-
hagen in de cultuur’ te ontsnappen – toch 
niet door deze te enge, te illusoire deur. Het 
is niet waar dat het lichaam van de zonen 
overgeleverd is aan wat Lacan de ‘goederen-
dienst’ noemde, een dienst die het subject 
verhindert zijn plicht te doen, namelijk te 
geschieden als Subject. Het plaatselijke 
werk van waarheden dat door de filosofie 
geüniversaliseerd wordt, zal leiden tot gena-
de, vernietiging en nieuw geweld. 
 Lang leve onze zonen!

vertaling uit het Frans: Joost Beerten

 *  Verwijderd: ‘et d’abord celui auquel le présent 
volume est consacré’ – waarmee Badiou 
verwijst naar ‘Das Unbehagen in der Kultur’ 
van Freud.

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
essay Postface. Le malaise des fils dans la 
‘civilisation’ contemporaine, dat als nawoord 
verscheen in de bundel Anthropologie de la 
guerre met teksten van Sigmund Freud 
(Fayard, Parijs, 2010). © Librairie Arthème 
Fayard 2010.

Carl Andre

Venus Ellipse, 1978. Collectie Speck, Keulen
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Herbert Event
Jef Cornelis – A screening series

Als programmator, regisseur en scenarist voor BRT/VRT 
realiseerde Jef Cornelis (°1941)  tussen 1963 en 1998 een 
uitzonderlijk oeuvre van meer dan 200 films en televisiepro-
gramma’s over kunst en cultuur. 

Binnen het kader van de retrospectieve Inside the White Tube, 
die in Argos plaatsvindt van 31.01 tot 27.03.2016, organiseert 
Herbert Foundation twee vertoningen met werk van Jef Cornelis 
in Gent.  

Reserveren via reservation@herbertfoundation.org  
Meer informatie via www.herbertfoundation.org en  
www.argosarts.org

In samenwerking met Argos 

Vrijdag 11 maart 2016, 19:30 – 21:30

Screening van een reeks kortfilms die affiniteit hebben met 
kunstenaars uit de Herbert Collectie en Archive, ingeleid door 
Wouter Davidts: 
 —  Marcel Broodthaers, Musée d’Art du XVIIe siècle, 1969, 

0:04:58
 —  Marcel Broodthaers, 1971, 0:05:01
 —  Marcel Broodthaers, °1924, 1972, 0:05:06
 —  James Lee Byars, 1968, 0:32:30
 —  Stanley Brouwn, 6 stappen 10x, 1971, 0:05:05
 —  Daniel Buren, 1971, 0:05:40 (interview met G. Adé)
 —  Daniel Buren (Palais Royal), 1986, 0:18:16
 —  Niele Toroni, 1986, 0:04:18 (interview met G. Adé)
 —  Jan Vercruysse, 1990, 0:20:40

Zondag 13 maart 2016, 15:00 – 17:30

Screening van drie films over toonaangevende tentoonstel-
lingen, ingeleid door Yves Aupetitallot: 
 —  Sonsbeek Buiten de Perken, 1971, 0:46:03
 —  Documenta 5, 1972, 0:53:19
 —  De langste dag, 1986, (fragment)

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

Daniel Buren tijdens een interview op de dag van de opening van Chambres d’Amis in 1986 in de Raas van Gaverestraat 106. Stills van Jef Cornelis, De langste dag, 1986 © VRT, courtesy Argos, Brussel
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TIMMY DE LAET

‘Respect voor de ballettraditie én appetijt 
voor vernieuwing’: onder dat motto werd 
begin 2015 in de krant De Standaard aange-
kondigd dat choreograaf  Sidi Larbi 
Cherkaoui tot nieuw artistiek directeur van 
Ballet Vlaanderen was benoemd.1 Op het 
eerste gezicht leek het profiel van Cherkaoui 
haaks te staan op de functie die hij zou 
bekleden. Cherkaoui is immers geen klas-
siek choreograaf. Hij staat eerder bekend als 
een van de boegbeelden van de hedendaag-
se dans in Vlaanderen en daarbuiten, en 
wordt geroemd om zijn unieke dansesthe-
tiek waarin hij invloeden uit verschillende 
culturen laat binnensijpelen. Het Ballet 
bestaat daarentegen uit een groep klassieke 
dansers die hun lichaam na jarenlange 
scholing hebben verzoend met een eeuwen-
oude traditie. Dreigde Cherkaoui niet een 
vreemde eend in de bijt van het Ballet te 
worden? Botst het cultiveren van bestaande 
conventies in klassiek ballet niet met de 
artistieke singulariteit die choreografen 
zoals Cherkaoui doorgaans nastreven? De 
verjongingsbelofte die Cherkaoui beli-
chaamt vormde evenwel het voornaamste 
argument waarmee zijn aanstelling werd 
verantwoord. Na een woelige periode van 
financiële moeilijkheden en verscheidene 
bestuurswissels, wou het Ballet zijn imago 
oppoetsen door op het baken van de traditie 
uitdrukkelijk het vaandel van de vernieu-
wing te plaatsen.2 Cherkaoui werd binnen-
geloodst om dit doel waar te maken en het 
gezelschap opnieuw op de rails te zetten.
 De retoriek waarin het aantreden van 
Cherkaoui werd gehuld spiegelt een alge-
menere verschuiving die zich tijdens de 
afgelopen jaren in de hedendaagse dans aan 
het voltrekken is, zij het dan in omgekeerde 
richting. Terwijl het Ballet, lang vereenzel-
vigd met traditie, zich het infuus van ver-
nieuwing toedient, wil de hedendaagse 
dans zijn ingebakken vernieuwingsdrang 
temperen door een toenemende aandacht 
voor de traditie. Voor een veld dat prat gaat 
op artistieke eigenzinnigheid, op de uitge-
sproken ongehoorzaamheid aan ongeschre-
ven regels, wint het verleden van de eigen 
discipline steeds meer aan belang. De duur-
zaamheid van het repertoire wordt daarbij 
tot plat de résistance, terwijl vernieuwing de 
saus is die de appetijt moet opwekken. Het is 
opmerkelijk dat aan elkaar verwante noties 
zoals traditie, verleden, geschiedenis, erfe-
nis of  erfgoed beduidend vaker opduiken in 
het discours van zowel choreografen als 
beleidsvoerders en programmatoren, maar 
toch als zoutloos worden ervaren zolang ze 
niet worden aangedikt met de belofte van de 
creatieve impuls die een kunstenaar tot 
kunstenaar maakt. Natuurlijk is een kunst-
praktijk die expliciet steunt op het verleden 
pas levensvatbaar wanneer ze dat verleden 
letterlijk nieuw leven inblaast. Tezelfdertijd 
is die persistente hang naar vernieuwing 
echter duidelijk schatplichtig aan het voor-
uitgangsideaal dat het denken over kunst 
sinds de historische avant-garde in grote 
mate heeft bepaald. Dit doet vermoeden dat 
het verpakken van het oude in het jasje van 
het nieuwe slechts oppervlakkig beschrijft 
welke fundamentele drijfveren de her-
nieuwde verhouding tot traditie in de 
hedendaagse dans aansturen. Wat hier aan 
ten grondslag ligt is eerder een, al dan niet 
impliciete, visie op wat dans kan – of  mis-
schien zelfs moet – zijn. 

De mythe van het nieuwe

In tegenstelling tot het klassiek ballet, dat 
zijn bestaansvorm – en volgens sommigen 
ook bestaansrecht – hoofdzakelijk ontleent 
aan de rijke geschiedenis waarop het kan 
terugplooien, heeft de hedendaagse dans 
zich bijna zonder uitzondering geprofileerd 
als een niet te disciplineren discipline waar-
in de erkenning van voorgangers hoofdza-
kelijk bestaat uit de categorische afwijzing 
van hun verwezenlijkingen. Hoewel dit 
mogelijk het enige gemeenschappelijke ken-
merk is dat dit heterogene veld samenhoudt, 

is het waarheidsgehalte ervan dubieus. 
Zoals Steven De Belder het verwoordt in zijn 
Status Quaestionis uit 2004: ‘De mythe van 
de hedendaagse dans is die van de traditie 
zonder traditie.’3 Zeker op Vlaamse bodem, 
waar dans in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog nauwelijks leek te kunnen 
ontkiemen, wordt de opkomst tijdens de 
jaren tachtig van choreografen zoals Anne 
Teresa De Keersmaeker en Marc Vanrunxt, 
of  festivals zoals Klapstuk in Leuven, vaak 
gepercipieerd als zaadjes die hebben geleid 
tot het bloeiende landschap van de heden-
daagse dans. Deze plotse uitbraak van ver-
nieuwing in de podiumkunsten hier te 
lande kennen we intussen als ‘de Vlaamse 
golf ’, een fenomeen dat echter reeds in 
1998 door Pascal Gielen en Rudi Laermans 
werd omschreven als een constructie met 
slechts weinig vaste grond onder de voe-
ten.4 Bij nader inzien bleek die zogeheten 
golf  helemaal niet zo ‘Vlaams’ en zelfs bij 
uitstek internationaal georiënteerd te zijn, 
en al evenmin te opereren in een ahistorisch 
vacuüm. Ook bij choreografische beelden-
stormers als de jonge Wim Vandekeybus of  
de minder bekende Alexander Baervoets 
was er wel degelijk sprake van een bewuste 
verhouding tot de danstraditie, al articu-
leerden ze die op een eigengereide wijze.
 De mythevorming die de recente geschie-
denis van de hedendaagse dans kleurt, 
beperkt zich niet tot onze contreien. Een 
soortgelijk discours, en de pogingen om het 
te doorprikken, vinden we ook terug op 
internationale schaal.5 Een belangrijke 
voorloper van de Vlaamse golf  in de dans bij 
ons was het Judson Dance Theater in New 
York, een plek die in de jaren zestig zou uit-
groeien tot een epicentrum van artistieke 
vernieuwing – niet alleen voor de toenma-
lige danspraktijk, maar ook voor de beel-
dende kunst.6 In een voormalig kerkge-
bouw in hartje Manhattan kwam het tot 
een interdisciplinaire kruisbestuiving tus-
sen choreografen en beeldend kunstenaars, 
onder wie Yvonne Rainer, Steve Paxton, 
Lucinda Childs, Robert Rauschenberg en 
Jasper Johns. Zij vonden elkaar in hun 
pogingen om de vormentaal van hun disci-
pline – zowel in esthetisch opzicht als wat 
betreft het medium – radicaal in vraag te 
stellen en de gangbare conventies op te rek-
ken om tot nieuwe mogelijkheden van artis-
tieke expressie te komen. Het meest symbo-

lisch voor de iconoclastische tendens die de 
Judsonkunstenaars aandreef  is allicht 
Yvonne Rainers bekende No Manifesto uit 
1965. Hierin zegt ze resoluut ‘nee’ tegen 
nagenoeg alle kenmerken die traditioneel 
met dans geassocieerd worden, en niet in 
het minst met klassiek ballet. ‘No to specta-
cle / No to virtuosity / No to transformati-
ons and magic and make-believe / …’ excla-
meert ze in haar manifest.7 De principes die 
Rainer hier ex negativo vooropzet, realiseert 
ze in hun meest gecondenseerde vorm in 
haar choreografie Trio A (1966), een 
bedrieglijk eenvoudige dans waarin ze alle-
daagse, bijna gymnastische bewegingen 
aan elkaar rijgt, terwijl ze haar blik bewust 
afwendt van het alziend oog van de toe-
schouwer. Het dansante lichaam ruimt hier 
plaats voor het concrete lichaam, voor een 
lijfelijkheid die zich niet langer wil verschui-
len achter het ostentatieve gebaar van de 
techniek. Dat Trio A niet langer dan vieren-
eenhalf  minuten duurt was geen belemme-
ring voor de status die de choreografie in de 
loop der jaren zou verwerven: nog altijd 
wordt Rainers solodans gezien als een sleu-
telwerk dat het begin van de zogenaamde 
‘postmoderne’ dans markeert.
 Het label ‘postmoderne dans’ behoort – 
net zoals ‘hedendaagse dans’ – tot het soort 
arbitraire noemers die veralgemeningen in 
de hand werken en daarmee ook makkelijk 
aanleiding geven tot mythevorming. Ze zijn 
er mede verantwoordelijk voor dat de 
geschiedschrijving (en dat geldt niet enkel 
voor de dans) haar eigen leven begint te lei-
den. Precies dit probleem was de inzet van 
het debat dat zich eind jaren tachtig ontrol-
de tussen Sally Banes en Susan Manning. 
Met Terpsichore in Sneakers had Banes de 
opkomst van de postmoderne dans in de 
Verenigde Staten voor het eerst nauwgezet 
gedocumenteerd.8 Volgens Manning, ech-
ter, hanteerde Banes een begrip van ‘post-
moderne’ dans dat historische invloeden 
zonder meer uitwist en zou zij zich meer 
bepaald schuldig maken aan ‘attributing to 
only one generation of  20th-century cho-
reographers a set of  formal concerns shared 
by other generations as well’.9 Formele ver-
nieuwingen zoals de focus op de materiali-
teit van het medium of  de abstractie van de 
bewegingstaal zijn, aldus Manning, even-
eens te herkennen in verschillende vormen 
van zowel moderne dans als ballet, die zich 

reeds verscheidene decennia voor de zoge-
heten postmoderne dans hadden gemani-
festeerd.
 De discussie tussen Manning en Banes, 
die later bekend werd als het ‘Terpsichore in 
Combat Boots’-debat, kan worden beschouwd 
als een vooraankondiging van de kwesties 
die tien jaar later in onze contreien de 
gemoederen zouden beroeren. Ook hier 
werd duidelijk dat het perspectief  van de 
‘Vlaamse golf ’, bedoeld om de vernieuwin-
gen binnen de podiumkunsten hun plaats 
te geven, een eerder selectief  beeld oplevert, 
waarbij niet alleen een handvol choreogra-
fen een canonieke positie veroveren, maar 
de historische inbedding ook buiten het 
blikveld valt. Het wekt de indruk dat artis-
tieke vernieuwingsbewegingen een uitge-
sproken band met de traditie aanvankelijk 
uitsluiten en dat er pas na verloop van tijd 
ruimte vrijkomt om die band te erkennen en 
in ere te herstellen. Wat primeert is met 
andere woorden hetgeen kunsthistoricus 
Kirk Varnedoe omschrijft als ‘a tradition of  
radical innovation’, waarbij de breuk met 
voorgaande tradities paradoxaal genoeg 
zelf  tot traditie wordt en er nagenoeg de 
enige mogelijkheidsvoorwaarde van 
wordt.10 Deze paradox domineert niet 
alleen de moderne beeldende kunst, maar 
stuwt ook de hedendaagse dans. Het label 
‘hedendaags’ is hierbij veelzeggend, aange-
zien het uiting geeft aan een zeker ‘presen-
tisme’ dat de band met het verleden mis-
schien niet ontkent, maar toch wegmoffelt. 
Gek genoeg ondergraaft de hedendaagse 
dans hiermee haar eigen hedendaagsheid. 
‘Presentisme’ is immers de naam die histori-
cus François Hartog geeft aan het zoge-
naamde ‘historiciteitsregime’ van de moder-
niteit. Daarin staan het verleden en de 
toekomst ten dienste van het heden, dat als 
enige actuele tijd zowel het wereldbeeld als 
het dagelijks ritme van de mens bepaalt.11 
Op gelijkaardige wijze is ook het geloof  dat 
vernieuwing vooruitgang impliceert – of  
vice versa – een erfenis uit de moderniteit. 
Toegepast op dans heeft dit vooruitgangsi-
deaal, zoals André Lepecki betoogt in 
Exhausting Dance, geleid tot de overtuiging 
dat choreografie per definitie gelijkstaat aan 
beweging.12 In die optiek staan de bewegen-
de lichamen op scène symbool voor de 
manier waarop ook de mensheid voortdu-
rend in beweging is, of  moet zijn. Lepecki 
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bespreekt hoe de hedendaagse dans deze 
opvatting ondermijnt door ook stilstand te 
beschouwen als een choreografische geste. 
Terwijl het modernistische geloof  in voor-
uitgang hiermee getart wordt, is aan de idee 
van navolging tot voor kort een negatieve 
bijklank blijven kleven. Dat taboe op traditie 
werd pas recent ingeruild voor een band 
met de geschiedenis. 
 Toch laat het verleden zich niet zomaar 
temmen en is het vanzelfsprekend dat elke 
choreograaf  een positie inneemt tegenover 
zijn of  haar voorgangers – ook al neemt hij 
of  zij daar bewust of  onbewust geen notie 
van. Het verschil zit in de manier waarop 
die verhouding zich veruitwendigt. Precies 
op dit vlak is de hedendaagse dans sinds 
enkele jaren een nieuwe richting ingeslagen 
door de traditie openlijk te omarmen. De 
vernieuwingsgolven van de jaren zestig en 
de jaren tachtig leken die relatie aanvanke-
lijk uit te sluiten en het is pas naderhand 
duidelijk geworden hoe zij zich manifesteer-
de. Niet toevallig stelt Sally Banes pas in de 
tweede editie van haar boek Terpsichore in 
Sneakers dat een kenmerkend thema van de 
postmoderne dans in de Verenigde Staten 
‘references to history’ was, ‘a way of  loo-
king back, of  acknowledging the heritage 
these choreographers had set out to repudi-
ate’.13 Diezelfde tendens identificeren ook 
Gielen en Laermans in de danspraktijk zoals 
die vanaf  de jaren tachtig begon te floreren 
in Vlaanderen. Zij maken gewag van een 
‘referentielogica’ die niet alleen in dans-
voorstellingen sporen naliet, maar ook een 
normerend effect had op bestuursniveau. 
Een beslissend criterium bij het toekennen 
van subsidies was namelijk dat ‘de artiest 
refereert aan, of  zich op zijn minst bewust is 
van, de dansgeschiedenis’, weliswaar zon-
der deze slaafs na te volgen.14 Imitatie als 
zodanig werd gesanctioneerd, terwijl de 
vermenging van vernieuwing en traditie 
positief  werd onthaald. ‘Idiosyncrasie en 
vernieuwing zijn in deze zin dus nooit 
hyperradicaal’, besluiten de auteurs, en 
moeten als een vorm van ‘distinctie’ in 
plaats van een radicale afwijzing van het 
verleden worden gezien.15 Distinctie is een 
begrip dat Gielen en Laermans ontlenen 
aan de cultuursociologie van Pierre 
Bourdieu en het vat inderdaad een funda-
mentele dimensie van de dialectiek tussen 
traditie en vernieuwing samen. In een kli-
maat waarin traditie grotendeels gelijkstaat 
aan artistieke behoudsgezindheid, wordt 
vernieuwing de voornaamste maatstaf. En 
omgekeerd: na decennia waarin vernieu-
wing de boventoon heeft gevoerd, wordt een 
terugkeer naar traditie ervaren als vernieu-
wend. In die optiek zijn traditie en vernieu-
wing communicerende vaten, waarbij kun-
stenaars zich onderscheiden door het 
overwicht van de ene pool te counteren via 
de aandacht voor de andere. Anders gezegd, 
terwijl de populariteit van het prefix ‘post-’ 
(zoals in postmodern) aanduidt dat er een 
verschil wordt gemaakt door afstand te 
nemen van wat voorafgaat, valt te verwach-
ten dat na verloop van tijd het prefix ‘re-’ 
het middel ter distinctie wordt. Niet toeval-
lig kwam vanaf  de jaren 2000 de term ‘re-
enactment’ in zwang, wellicht het duidelijk-
ste signaal dat hedendaagse choreografen 
de roep van de traditie nu ook in de praktijk 
gingen omzetten.

Een veld in verschuiving

De balans tussen traditie en vernieuwing is 
onderhevig aan verandering, maar die 
vindt niet van de ene dag op de andere 
plaats. Ook de toename van het gewicht van 
de traditie is een traject dat zich geleidelijk 
aan heeft ontrold en waarvan de uitkomst 
nog niet in zicht is. Dat traject verloopt 
uiteraard niet volgens een rechte lijn en laat 
zich evenmin onder één naam vatten. Toch 
is het mogelijk om de verschuivingen die 
zich in de relatie tot de danstraditie hebben 
voorgedaan alvast gedeeltelijk in kaart te 
brengen via het werk van een choreograaf  
die mee het gezicht van de hedendaagse 
dans heeft bepaald. Jérôme Bel, vaak 
omschreven als een enfant terrible dat de 
draak steekt met tal van geplogenheden in 
dans, heeft sinds zijn debuut in de jaren 
negentig een oeuvre ontwikkeld waarin 
enkele markante ontwikkelingen zijn vast 
te stellen, die exemplarisch zijn voor de alge-
menere evoluties binnen het veld van de 
hedendaagse dans als zodanig. In de loop 
van zijn carrière heeft Bel een aantal voor-

stellingen gecreëerd die telkens een andere 
verhouding tot de dansgeschiedenis articu-
leren. Bovendien houdt de artistieke poëtica 
die Bel gaandeweg ontwikkelt gelijke tred 
met de dominante theoretische paradigma’s 
die mee de blik op dans bepalen. Zijn werk 
laat met andere woorden een ‘paradigmati-
sche lezing’ toe. In wat volgt wil ik inzoo-
men op drie voorstellingen die dit traject 
afbakenen en die, bij uitbreiding, concreet 
gestalte geven aan de gedaantewisselingen 
van de danstraditie op scène.16

 De productie Jérôme Bel uit 1995 beteken-
de de internationale doorbraak van de 
Franse choreograaf. Het stuk toont op voor-
beeldige wijze hoe een typisch postmoder-
nistische esthetica haar intrede doet in de 
choreografische praktijk. Dit komt sterk tot 
uiting in de manier waarop Bel zogenaamde 
‘hoge’ en ‘lage’ cultuur met elkaar doet 
samengaan, waarbij er zijdelings wordt 
gerefereerd aan de dansgeschiedenis. Bij het 
begin van de voorstelling schrijft een van de 
dansers met krijt de naam ‘Stravinsky, Igor’ 
op de achterwand van het toneel en begint 
hij de muziek van diens Le Sacre du Printemps 
(1913) te neuriën, wat hij gedurende de 
hele voorstelling zal volhouden. Tegen het 
einde van het stuk wist diezelfde danser 
enkele letters weg waardoor de naam van 
de Britse popster ‘Sting’ verschijnt, en 
begint hij diens song An Englishman in New 
York (1988) te zingen. Het is een eenvoudi-
ge, maar veelzeggende ingreep die nauw 
aansluit bij wat Linda Hutcheon in A Poetics 
of  Postmodernism als een kenmerkend 
thema van het postmodernisme beschouwt. 
‘One of  the contradictions of  postmoder-
nism’, schrijft ze, ‘is that it does indeed ‘close 
the gap’… between high and low art forms 
and it does so through the ironizing of  
both.’17 Het opheffen van de scheiding tus-
sen hoge en lage cultuur wordt in Jérôme Bel 
gesymboliseerd door het feit dat de naam 
Sting reeds vervat zit in de naam van 
Stravinsky. Hiermee ondergraaft Bel niet 

alleen de canonieke status van de compo-
nist Stravinsky, maar ook het mythisch 
aura dat Le Sacre du Printemps binnen de 
dansgeschiedenis omgeeft. Le Sacre is 
immers gekend als het baanbrekende werk 
waarin de Russische danser en choreograaf  
Vaslav Nijinsky de aritmische muziek van 
Stravinsky als inspiratie aangreep om de 
technische en lichtvoetige virtuositeit van 
het klassiek ballet in te ruilen voor een aard-
se en grillige choreografie, die de klemtoon 
van de verticale gewichtloosheid van het 
dansende lichaam verlegde naar het hori-
zontale profiel van de dansers.
 Het letterlijke citeren van Stravinsky en 
Sting in Jérôme Bel, en de impliciete referen-
tie aan Nijinsky’s Le Sacre, suggereren dat 
Jérôme Bel hier een postmodernistische ver-
houding tot traditie vooropstelt. Dat geldt 
des te meer wanneer we Fredric Jameson vol-
gen en de visie die hij in zijn invloedrijke 
essay Postmodernism and Consumer Society 
uiteenzet. Volgens Jameson markeert het 
postmodernisme ‘the disappearance of  a 
sense of  history’, voor zover de culturele 
uitingen ervan duidelijk maken dat ‘we seem 
condemned to seek the historical past 
through our own pop images and stereoty-
pes about the past, which itself  remains fore-
ver out of  reach’.18 In een postmodernistisch 
tijdperk resulteert het besef  van de funda-
mentele onbereikbaarheid van het verleden 
in een stereotiep, eclectisch of  ironisch cite-
ren van voorgangers, los van de wil om hun 
verwezenlijkingen te herbeleven. 
 Het is precies deze ironische afstandelijk-
heid die in de jaren daarop aanzienlijk 
afzwakt. Bij Jérôme Bel wordt dit duidelijk in 
de voorstelling Le dernier spectacle, gecreëerd 
in 1998. De referentielogica die Bel hierin 
hanteert neemt een andere vorm aan, een 
die meer gericht is op het lichaam als over-
drachtsmedium en die tegelijkertijd de 
onmogelijkheid van herhaling erkent. In 
misschien wel de meest cruciale passage 
van het stuk krijgt het publiek een seriële 

heruitvoering van een oudere choreografie 
te zien. De vier performers – waaronder 
Jérôme Bel zelf  – dansen elk na elkaar de 
solo Wandlung die de Duitse expressionisti-
sche danseres Susanne Linke in 1978 had 
gemaakt. Ieder van hen komt op en zegt ‘Ich 
bin Susanne Linke’, waarna ze elk dezelfde 
sequentie dansen in een witte jurk die sterk 
lijkt op het kostuum dat Linke oorspronke-
lijk droeg. Algauw hebben de toeschouwers 
door dat ze telkens dezelfde dans te zien krij-
gen, met als gevolg dat vooral de verschillen 
tussen de opeenvolgende uitvoeringen 
komen bovendrijven. Zo bereikt danseres 
Claire Haennis een fysieke precisie die ont-
breekt in de vertolking van de solo door de 
drie mannelijke performers. Zij lijken meer 
moeite te ondervinden om zich in het keurs-
lijf  van Linkes choreografie te wringen. 
Uiteraard zijn er ook verschillen merkbaar 
tussen de drie mannen onderling, en zorgt 
hun individuele lichaamsbouw telkens voor 
andere accenten in de choreografie.
 In een lezing naar aanleiding van Le der-
nier spectacle zei Jérôme Bel dat hij met deze 
productie op zoek wou gaan naar een cho-
reografische vorm van intertekstualiteit. Hij 
was er namelijk van overtuigd dat niet 
alleen in de literatuur, maar ook in dans 
‘each work is no more than a weaving toge-
ther of  other works already seen’.19 
Intertekstualiteit is, zoals bekend, een 
begrip dat door Julia Kristeva werd geïntro-
duceerd en opgang maakte in de tweede 
helft van de jaren zestig.20 Bels uitspraak 
geeft dan ook aan dat Le dernier spectacle 
zich inschrijft in een intellectuele context 
die de singulariteit van het auteurschap in 
twijfel trekt en, op gelijkaardige wijze, een 
diepe scepsis koestert tegenover het unieke 
of  eenmalige karakter van artistieke expres-
sie in het bijzonder en culturele uitingen in 
het algemeen. Deze visie werd in belangrij-
ke mate gevoed door de filosofie van Jacques 
Derrida en ook zijn opvattingen sijpelden, 
weliswaar enige jaren later, binnen in het 
werk van Bel. Derrida staat voornamelijk 
bekend als de filosoof  van de deconstructie 
en een van zijn meest invloedrijke inzichten 
is de idee dat herhaling – of  ‘iterabiliteit’, 
zoals hij het noemde – het stichtend princi-
pe is van de werking van taal en van de 
manier waarop we met woorden betekenis 
genereren. Via het neologisme différance 
wou Derrida deze werking inzichtelijk 
maken.21 Door het Franse woord différence 
bewust verkeerd te spellen aan de hand van 
een fout die men niet kan horen en enkel 
kan zien (‘a’ in plaats van ‘e’) wilde Derrida 
in de eerste plaats aantonen dat het spre-
kend subject afhankelijk is van het structu-
rele mechanisme van de taal. Dat mecha-
nisme wordt bovendien treffend gevat door 
de dubbele betekenis die het Franse woord 
différer heeft en die, naast ‘verschil’, ook 
‘uitstel’ omvat.22 Derrida steunt namelijk 
op het inzicht van Ferdinand de Saussure 
dat de betekenis van taaltekens en woorden 
berust op hun onderlinge verschillen. 
Tegelijkertijd breidt Derrida deze assumptie 
uit door te stellen dat dit constitutief  ver-
schil ook een eindeloos uitstel van betekenis 
impliceert: elke taaluiting is per definitie 
opgenomen in de differentiële dynamiek die 
de taal eigen is en kan om die reden nooit 
volledig met zichzelf  samenvallen.
 In Le dernier spectacle voert Jérôme Bel een 
choreografische vertaling van het derridi-
aanse principe van différance ten tonele. De 
vier opeenvolgende versies van Susanne 
Linkes solo, gedanst door vier individuele 
performers, maken duidelijk hoe de ver-
meende ‘originele’ choreografie voortdu-
rend wordt ‘uitgesteld’ en enkel bestaat bij 
de gratie van de verschillen die elke uitvoe-
ring onvermijdelijk met zich meebrengt. 
‘Iterabiliteit verandert’, schrijft Derrida, en 
het is precies deze paradox die Le dernier 
spectacle omzet naar dans.23 De eclectische 
recyclage-esthetiek die Jérôme Bel typeert, 
maakt plaats voor een deconstructivistische 
aanpak die beklemtoont dat zelfs de intentie 
om het origineel te benaderen enkel kan uit-
monden in het voortdurende ontglippen 
ervan. Dit uitgangspunt heeft uiteraard ver-
regaande implicaties voor de idee van een 
danstraditie, aangezien de onmogelijkheid 
om een werk te hernemen zoals het vermoe-
delijk ooit is geweest algauw verglijdt in de 
gemeenplaats dat dans een bij uitstek vluch-
tig medium is dat zijn eigen geschiedenis in 
de weg staat. Niet toevallig zei Jérôme Bel in 
een interview dat het weliswaar zijn bedoe-
ling was om ‘expliciet te refereren aan het 
verleden door de solo van Suzanne Linke te 
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Véronique Doisneau, 2004. Foto: Anna van Kooij
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citeren, als een manier om dans te historise-
ren’, maar dat het uiteindelijke resultaat 
een omgekeerd effect had: door de solo ver-
scheidene keren te herdoen ‘wordt de 
geschiedenis verpulverd’.24 Tegelijkertijd 
laat de derridiaanse deconstructie voldoen-
de openingen voor een positiever perspec-
tief. Of  zoals Ethan Kleinberg het verwoordt: 
‘[…] by revealing the play of  différance, 
deconstruction unhinges the past from the 
‘as it really happened’ and returns it to the 
realm of  possibilities’.25

 Het spreekt evenwel vanzelf  dat een te 
uitgesproken focus op herhaling het zicht 
op de potentialiteiten ervan ontneemt. Wat 
in dat geval naar boven komt is vooral het 
vervliegen van de traditie, eerder dan de 
instandhouding ervan. Wellicht heeft dit 
besef  ertoe geleid dat Jérôme Bel zich vanaf  
2004 ging toeleggen op het creëren van een 
reeks ‘danserportretten’. Die vat hij op als 
lecture-performances waarin dansers hun 
professionele levensverhaal uit de doeken 
doen door anekdotes af  te wisselen met 
bewegingsfragmenten. ‘Good evening, my 
name is…’ – zo begint elke stuk in deze serie 
en het is de naam van de danser die de zin 
vervolledigt. In Véronique Doisneau (2004), 
Isabel Torres (2005), Lutz Förster (2009) of  
Cédric Andrieux (2009) krijgt het publiek 
exact wat de titel belooft, namelijk de ‘echte’ 
Véronique, Isabel, Lutz of  Cédric, die de toe-
schouwers meenemen op een reis langs de 
gebeurtenissen, ontmoetingen en ook hin-
dernissen die bepalend zijn geweest voor 
hun individuele carrière. Jérôme Bel maakt 
deze voorstellingen in nauwe samenspraak 
met de protagonisten, die het primaire 
materiaal aanleveren voor het narratief  dat 
zich ontspint. Via interviews en e-mailcor-
respondentie tracht hij verhalen uit hen te 
puren die inzicht bieden in wat het betekent 
om als danser op de scène te staan, maar 
ook door het leven te gaan. Bel gaat in tegen 
de tendens om dansgeschiedenis op te han-
gen aan de auteursnamen van choreogra-
fen en wil hiermee aantonen dat er zonder 
dansers zelfs geen sprake zou zijn van een 
danspraktijk, laat staan van een dansge-
schiedenis. Zoals hij zelf  stelt, zoomt hij in 
op ‘a minority group’, met als doel ‘to pro-
vide statements that will demonstrate a 
subjectivity at work that is distinct from and 
complementary to the stereotyped descrip-
tions of  artistic practices that constitute the 
history of  choreography’.26

 Vanzelfsprekend is de ‘subjectiviteit’ die 
Bel in deze voorstellingen aan bod wil laten 
komen een performatieve constructie. 
Belangrijker dan het waarheidsgehalte van 
deze portretten is evenwel de achterliggen-
de geste, waarbij de schijnwerper wordt 
gericht op de danser en diens leven op en 
naast de scène. Zowel de focus als de metho-
diek van de reeks sluiten nauw aan bij een 
domein dat binnen de historiografie gekend 
is als ‘oral history’. Deze subdiscipline kende 
een enorme opgang tijdens de tweede helft 
van de twintigste eeuw en sproot voort uit 
een groeiend besef  bij historici dat niet 
alleen minderheidsgroepen, maar ook de 
dagelijkse ervaring van de mens doorgaans 
buiten het bereik van de traditionele 
geschiedschrijving vallen. In een poging om 
de historiografie uit het stramien van over-
winnaars en verliezers te trekken, groeide 
het interviewen van ooggetuigen en het 
integreren van persoonlijke getuigenissen 
uit tot een methodologische aanpak die de 
klassieke geschiedschrijving moest vervol-
ledigen. Vanuit theoretisch oogpunt is de 
opkomst van oral history tevens te beschou-
wen als een reactie tegen de invloed die 
Derrida eveneens deed gelden op de 
geschiedschrijving en die, zoals historicus 
Alun Munslow het noemt, leidde tot een 
‘deconstructive consciousness’.27 Geschie-
denis als empirie, als objectieve feitenverza-
meling, werd daarbij verdrongen door het 
bewustzijn dat taal en narrativiteit de voor-
naamste instrumenten vormen waarmee 
het verleden geconstrueerd wordt. Anders 
gezegd: op basis van historische bronnen 
vertelt de historicus een verhaal waarbij hij 
met talige middelen een realiteit tracht weer 
te geven in het besef  dat die werkelijkheid 
nooit opnieuw in haar oorspronkelijke 
vorm herbeleefd kan worden. Het decon-
structivistische geloof  dat het verleden 
onvermijdelijk gemedieerd wordt door de 
vorm waarin de historicus het giet, wordt in 
oral history tegengegaan door de ervaring 
van de historische actor op te waarderen en 
deze als legitieme bron een plaats binnen de 
geschiedschrijving te geven.

Ervaring is hier inderdaad het sleutelwoord 
omdat het aangeeft hoeveel dichter oral his-
tory aanleunt bij het filosofische gedachte-
goed van de fenomenologie, waarin aan beli-
chaamde waarneming een epistemologisch 
belang wordt toegekend dat de derridiaanse 
deconstructie lijkt uit te sluiten. Met zijn 
dansersportretten schuift Jérôme Bel duide-
lijk op in de richting van zo’n fenomenologi-
sche benadering, die de locus van de 
danstraditie in het lichaam en de herinne-
ring van de dansers situeert. Terwijl de her-
innering in Le dernier spectacle telkens 
opnieuw wordt overschreven en zo uiteinde-
lijk wordt uitgewist, gaat Bel in deze portret-
tenreeks op zoek naar de manier waarop 
choreografie zich vastzet in de lichamen die 
ze tot uitvoering brengen. Toch ontkent Bel 

niet dat deze focus op de persoonlijkheid van 
de danser evengoed met mediatie gepaard 
gaat. Formele ingrepen zoals de koele, bijna 
onthechte spreektoon die elk van de hoofd-
rolspelers in deze voorstellingen hanteert, of  
zelfs louter de microfoon waardoor ze spre-
ken, zetten het geconstrueerde karakter van 
hun relaas in de verf. Zo wordt aangegeven 
dat elk portret weliswaar een stuk dansge-
schiedenis benadert, maar nooit helemaal 
weergeeft hoe het geweest is.

De logica van de traditie

Deze drie emblematische voorbeelden uit 
Jérôme Bels choreografische praktijk tonen 
hoe zijn verhouding tot de danstraditie in de 

loop der jaren is geëvolueerd. Terwijl hij in 
Jérôme Bel een postmodernistische vorm 
van refereren hanteert door een iconisch 
stuk zoals Le Sacre naast een popsong te 
plaatsen, ontwikkelt hij in Le dernier specta-
cle een manier van citeren die door seriële 
herhaling de dynamiek tussen verschil en 
uitstel evoceert, en als zodanig een sleutel-
principe uit de deconstructie op scène zet. In 
portretten zoals Véronique Doisneau verkent 
hij dan weer een fenomenologisch geïnspi-
reerde benadering, die de danstraditie uit-
drukkelijk verbindt aan de danser en 
opnieuw tot leven tracht te brengen aan de 
hand van narratieve monologen en de re-
enactment van bewegingsfragmenten. De 
parallellen van zijn traject met de paradig-
mawisselingen in andere domeinen is frap-
pant. Zo identificeert Claudia Breger in An 
Aesthetics of  Narrative Performance een 
gelijkaardige verschuiving waarbij vanaf  de 
jaren 2000, zowel op artistiek als op theore-
tisch vlak, een hernieuwde interesse merk-
baar werd in fenomenologie. In film, theater 
en literatuur traceert zij een toenemend 
aantal vertelvormen gericht op onmiddel-
lijkheid en de ‘presentificatie’ of  het aanwe-
zig maken van personages of  gebeurtenis-
sen.28 Ze betoogt dat deze tendens ingaat 
tegen het voordien dominante kader van 
deconstructie en de verwante neiging om 
afstand in te bouwen door het bemiddelen-
de karakter van narratief, beeld of  scène te 
beklemtonen.
 Het oeuvre van Bel sluit naadloos aan bij 
de bredere culturele en intellectuele context 
die Breger in haar boek schetst. Hij houdt 
hierbij de vinger aan de pols van verande-
rende gevoeligheden die zich ook uiten in de 
omgang met danstraditie bij andere choreo-
grafen. Bel behoort meer bepaald tot een 
generatie die danshistoricus Ramsay Burt 
omschrijft als ‘younger dancers [who] ques-
tioned their elders’ cults of  newness by deli-
berately engaging with older models of  con-
temporary dance’.29 Zelf  verwijst Burt naar 
choreografen als Boris Charmatz of  Xavier 
Le Roy, die onder meer het werk van Steve 
Paxton en Yvonne Rainer heropvoerden, 
om zo de relatie tussen het Judson Dance 
Theatre en de hedendaagse dans te verken-
nen. Maar het bevragen van die vernieu-
wingscultus komt misschien nog het sterkst 
tot uiting bij Mette Ingvartsen en Andrea 
Božic. Beiden hebben in 2009 het canonie-
ke No Manifesto van Yvonne Rainer hertaald 
tot respectievelijk een zogenaamd Yes 
Manifesto en een After No Manifesto, waarin 
ze het ‘nee’ van Rainer omkeren tot een vol-
mondig ‘ja’ dat in plaats van de negatie het 
verlangen naar mogelijkheid uitdrukt.30 
Uiteraard is het niet enkel de erfenis van de 
Judsondansers die onder de loep wordt 
genomen, maar er lijkt wel een zekere aan-
trekkingskracht uit te gaan van de breuk-
punten die de dansgeschiedenis markeren. 
Zoals reeds bleek uit Jérôme Bels seriële 
citaat van Susanne Linkes Wandlung, trekt 
ook het Duits expressionisme vandaag heel 
wat aandacht en onderzoeken dansers zoals 
Martin Nachbar of  Fabián Barba hoe de 
dramatisch geladen spanning die expressio-
nistische dans typeert kan overleven op 
scène, waar een eerder koele bewegingstaal 
vaak dominant is. Omgekeerd zien we dat 
klassiekere vormen eveneens onder handen 
worden genomen, zoals in Nicole Beutlers 
Les Sylphides (2008) of  Chantal Yzermans 
No Bolero (2015). Deze voorstellingen bena-
drukken dat er achter het technisch 
geschoolde lichaam van de danser ook een 
lijf  schuilgaat dat zweet, hijgt en zich voor 
het oog van de toeschouwer uitput. Dit zoe-
ken naar een alternatieve invalshoek, voor-
bij de eerste verschijningsvorm van choreo-
grafie, keert ook terug bij choreografen als 
Vincent Dunoyer en Olga de Soto. Elk op 
hun manier beklemtonen zij dat hun werk 
de traditie continu regenereert. Terwijl 
Dunoyer in Encore (2009) zijn eigen 
lichaamsrepertoire als bron van choreogra-
fisch materiaal gebruikt, toont Olga de Soto 
in histoire(s) (2004) en Débords: Reflexions 
sur la Table Verte (2010) dat de herinnering 
van de toeschouwer een vaak miskend, 
maar cruciaal onderdeel van de dansge-
schiedenis vormt.
 Het opvallendst in deze tendens is wel-
licht dat de zogenaamde ‘referentielogica’ 
die Gielen en Laermans eind jaren negentig 
onderscheidden stelselmatig van gedaante 
verandert, waarbij het louter refereren aan 
de dansgeschiedenis plaats ruimt voor een 
belichaamde relatie die de mogelijkheid tot 
herbeleving inhoudt. Overwegend vorme-

Andrea Bozic

After Trio A, 2009. Foto: Anna van Kooij

Fabián Barba

A Mary Wigman Dance Evening, 2009. Foto: Dieter Hartwig
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lijke verwijzingen naar de traditie worden 
uitgediept door te onderzoeken hoe het ver-
leden doorleeft in het heden en er tegelijker-
tijd door getransformeerd wordt. De logica 
die hieraan ten grondslag ligt gaat voorbij 
aan het verwijzen naar de geschiedenis en 
laat zich accurater duiden aan de hand van 
wat fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty 
in zijn essay Le langage indirect et les voix du 
silence uit 1952 omschrijft als ‘un ordre ori-
ginal de l’avènement’.31 Merleau-Ponty 
belicht in deze tekst onder meer hoe de tra-
ditie doorwerkt in de schilderkunst en bena-
drukt dat elk kunstwerk zich noodzakelij-
kerwijs inschrijft in een langere lijn van 
artistieke expressie die de stijl van de kun-
stenaar – hoe singulier ook – mee bepaalt. 
‘Tout geste est comparable à tout autre’, 
schrijft hij, met als gevolg dat ze ‘une seule 
syntaxe’ vormen waarbij ‘chacun d’eux est 
un commencement (et une suite), annonce 
une suite ou des recommencements, en tant 
qu’il n’est pas, comme l’événement, fermé 
sur sa différence’.32 Volgens Merleau-Ponty 
is de traditie niet alleen de onderlaag die elk 
gebaar of  elke artistieke expressie stut en 
voortstuwt, maar wordt zij ook in leven 
gehouden via een cyclus waarin elk begin 
het vervolg is van het voorgaande, en het 
vervolg het begin vormt van het toekomen-
de. In die zin geldt dat ‘Les productions du 
passé, qui sont les données de notre temps, 
dépassaient elles aussi les productions anté-
rieures vers un avenir que nous sommes et 
en ce sens appelaient parmi d’autres la 
métamorphose que nous leur imposons’.33

 Het principe van ‘avènement’ – letterlijk 
vertaald: ‘komst’ – houdt in dat de werking 
van de traditie verloopt volgens een dyna-
miek die eigen is aan de retorische figuur 
van het chiasme. De oorsprong van het 
heden ligt in het verleden, maar dat verle-
den wordt niet alleen voortgezet in het 
heden. Het wordt er ook door getransfor-
meerd, waarbij de blik zich kruislings richt 
op wat ervoor en wat erna komt. Traditie is, 
in die optiek, meer dan de opeenstapeling 
van verwezenlijkingen uit een era die niet 
meer de onze is, en veeleer een uitnodiging 
om die fundamenten opnieuw op te graven 
en ze tegen het licht van de tijd te houden. 
Deze bijna archeologische houding ten aan-
zien van de dansgeschiedenis is precies wat 
de recentere praktijk van Jérôme Bel ken-
merkt en wordt vanaf  de jaren 2000 door 
een toenemend aantal choreografen opge-
pikt. De verwijzing naar het verleden is niet 
langer een opstap naar de afwijzing ervan, 
maar eerder een manier om haar impliciet 
toekomende tijd te realiseren via een geste 
die ook de eigen ‘verledenheid’ erkent. Dit 
leidt tot een affirmatieve houding die de tra-
ditie omarmt. Wanneer de hedendaagse 
dans achteromkijkt en de geschiedenis van 
de eigen discipline bevraagt, keert de dialec-
tiek zich geleidelijk aan om. De nieuwigheid 
van de avant-garde groeit uit tot een avant-
gardistische traditie die artistieke vernieu-
wing verheft tot een erfenis van de toe-
komst.
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Art Cinema 
OFFoff 
Begijnhof ter Hoye 
Lange Violettestraat 237
09 335 31 83
www.offoff.be

— BETWEEN THE FRAMES  
Japanese experimental 
film on 16mm: prolific 
years 1975–1980
Toshio Matsumoto “Atman”
Jun’ichi OKUYAMA “My Movie 

Melodies”
Isao KOTA “Dutchman’s 

Photograph”
Nobuhiro KAWANAKA 

“Switchback”
Shunzo SEO “Film Display”
Hiroshi YAMAZAKI 

“Heliography”
Keiichi TANAAMI “WHY”
Nobuhiro AIHARA “Hikari”
Yoichi NAGATA “Still Movie”
Akihiko MORISHITA 

“Xénogénèse”
Takashi ITO “SPACY”
08/02, 20:00

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

— Atlantis na Plato
Alejandra Hernandez, Bram 
Demunter, Clara Spilliaert, 
Femmy Otten, Johanna 
Kristbjörg Sigurdardottir, Nina 
Yuen, Olga Fedorova, Renée 
Spronken, Thomas Tajo
Opening 16/01, 18:00 
Performance 16/01, Thomas Tajo
16/01–14/02

— Elf na twaalf
Allora & Calzadilla, Babs 
Decruyenaere, Benjamin 
Verdonck, Debby Huysmans, 
Elly Van Eeghem, Els Dietvorst, 
Hana Miletic, Karl Philips, Sara 
Bjarland, Thomas Tajo
Opening 12/03, 18:00
Concert 13/02, 20:00, €5, 

Peter Jacquemyn, Stefan Prins, 
Matthias Koole

Performance 12/03, Thomas Tajo
13/02–10/04

— Onderstraat 26 / 
instalraam
Rein Dufait
januari–februari
Guus Van der Velden
maart–mei

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

— We could be heroes
Kristof Van Heeschvelde  
t/m 07/02

— Bad
Hedwig Brouckaert, 
Jan Stremes
18/02–21/02

— VOLTA NY
Emerald Rose Whipple
02/03–06/03

— Remus Grecu
13/03–17/04

Soft Focus 
Institute
Nieuwevaart 124/001
09 324 45 29
wo–zo 14:00–18:00
www.softfocusinstitute.space

— JUMANJI
Audrey Cottin, Adam Cruces, 
Marijke De Roover, Eleanor 
Duffin, John Finneran, 
Riley Harmon, Sophie 
Jung, Jóhanna Kristbjörg 
Sigurðardóttir, Hannah 
Lees, Kris Lemsalu, Nancy 
Lupo, Ria Pacquée, Angelo 
Plessas, Mike Pratt, Mathias 
Prenen, Marthe Ramm 
Fortun, R&F F&R, Eric Sidner, 
Hayley Aviva Silverman, 
Birde Vanheerswynghels, 
Tamara Van San
Performances & events TBA, 
check website voor updates
Opening 31/01, 15:00 
31/01–03/04

— ARCO MADRID
Huanchaco
24/02–28/02

— INDEPENDENT 
BRUSSELS
Riley Harmon
20/04–23/04

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

— Crumbling Down the 
Circle of My Iconoclasm
Miet Warlop

 Billenkoek
Nel Aerts
t/m 31/01
Finissage met rondleiding en 
performance 31/01, 15:00–18:00

— Haal het woord waar het zit
Uitgeverij Groepsdruk stelt  
enkele nieuwe en oude publicaties  
voor in KIOSK
04/02, 19:00

— Daniel Dewar & 
Grégory Gicquel
Opening: 12/02, 20:00
13/02–10/04

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

— Ben Benaouisse & 
Agnes Maes
Opening 10/01, 15:00
t/m 21/02

— Art Rotterdam
Agnes Maes, Peter 
Morrens, JCJ 
VANDERHEYDEN, 
Evi Vingerling  
10/02–14/02

— Ronald Noorman
Opening 06/03
06/03–17/04

— Art Brussels
Honoré ∂'O, Awoiska van 
der Molen, Evi Vingerling  
22/04–24/04

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

— Haha Nude
Paul Kooiker
Opening 21/01
22/01–09/04

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

— Groep Show
Koen Meersman, Saar de 
Buysere, Line Boogaerts, 
Juanan Soria, Emma 
Pollet, Cecilia Jaime, 
Valery Vermeulen, Anita 
Nevens, Giannina Urmeneta 
Ottiker, Luc Rogiest, Kevin 
Vanwonterghem, Ann leers
t/m 28/02

— BAD, Belgian Art & 
Design, Gent
Cecilia Jaime en  
Saar de Buysere
18/02–21/02 

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

— Installatie met werk van: 
Nico Vaerewijck, Frank Kenis, 
Hans Defer en de kunstenaars 
uit de permanentie
januari (Op afspraak)

— Installatie met werk van: 
Eef Bongers, Hervé Martijn, 
Frank Kenis en de kunstenaars 
uit de permanentie
februari (Op afspraak)

— Lynne Leegte
Patrick Verlaak 

— Fotokabinet: Meltem Elmas
04/03–02/04 

— Hedendaagse juwelen 
en zilveren objecten 
van Designer en Maker  
Siegfried De Buck
Permanent

Tatjana 
Pieters
Nieuwevaart 124/001
09 324 45 29
op afspraak
www.tatjanapieters.com

Barbé Gallery
Penitentenstraat 29
0471 02 94 01
do–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.barbegallery.com

— Lower State of 
Consciousness
Simon Van Parys   
Opening 22/01, 19:00–23:00
22/01–28/02

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

Timelab Gedeelde werkplaats Brusselsepoortstraat 97
  Co-working café 09 391 96 10
   timelab.org

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

— Annual Contemporary Performance Assembly, Imaginary Game Soundtrack 
Album_Tour: Catherine Biocca, Marguerite van Sandick, Lieven Segers, 
Reinaart Vanhoe, Robbert&Frank Frank&Robbert + Koenraad VDS, Geo 
Wyeth, Sara van Woerden, Simon Halsberghe, Buren,... → 21/01–23/01

— Smoothie Conference, soloshow: Marijke De Roover → Opening: 18/02, 
19:00–00:00 (19/02–06/03)

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

OPEN CALL INTERNEN 2016–2017

Gouvernement lanceert in januari 2016 het residentieproject “INTERNEN”. 
Residenten krijgen 4 weken de tijd om onderzoek te doen naar een embryonaal 
artistiek proces.

Gouvernement biedt: → een grote werk- & toonruimte → ateliers (audio/
video/technisch) → logistieke & technische ondersteuning → een publiek 
presentatieweekend → een doorgedreven documentariëring → een introductie 
bij een netwerk van kunstencentra

Inschrijvingsprocedure: formulier GV7C (www.gouvernement.gent/GV7C)

regio Gent
waregem

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

— Ça vous intéresse 
l’architecture ? Botanical 
vibrations travel through the 
air tangled as wires, attempting 
to play with the rhythmic 
structure
Joris Van de Moortel
Finissage 31/01, met performance 
door SPECTRA ensemble, muziek: 
Joris Van de Moortel, compositie: 
Joris Van de Moortel & Thomas 
De Prins
t/m 31/01

— In anticipation of 
improvement /  
The Be-Part exercises
Dirk Zoete
Opening 27/02, 17:00
28/02–29/05

— La Botiga de l’Anson
Martì Anson
In situ: Henri Lebbestraat 25, Waregem
Opening 25/03
26/03–01/05

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

— DINGEN
Robin Vermeersch
Opening 16/01, 19:00
Finissage 27/02, rondleiding 
met de kunstenaar, 14:00–22:00 
17/01–28/02

— KOCMOC
Luk Berghe
Opening 25/03, 19:00
Uitzonderlijk open 26, 27, 28/03, 
11:00–17:00
26/03–01/05

— KOCMOC – installatie
Luk Berghe
in gebouwen van Claessens Artists' 
Canvas 
26, 27, 28/03, 11:00–17:00
26/03–01/05

wetteren

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

— If You Go Far Enough 
You'll Start Returning
Frederik Van Simaey

— God has agreed to 
participate in the show!
Dirk Slootmaekers
Opening 21/02 
21/02–20/03

hedendaagse
kunst Gent
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              Call for applications for PhDArts,  
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice. 
After being admitted, visual artists and designers can participate in this programme. 
The programme consists of seminars, presentations and colloquia. PhD students 
will be supervised by artists and expert academic supervisors. Deadlines for 
application 1 April 2016 and 1 October 2016.

              

              PhDArts, international doctorate 
programme in art and design, is a collaboration between Leiden University  
Academy of Creative and Performing Arts and the Royal Academy of Art (KABK)  
in The Hague.        www.phdarts.eu
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HERMANN PITZ

unsere maler malen…
immer traditionen,
bibel und mythologie,
fremdes aus allen zonen,
selbstempfundenes nie.1

onze schilders schilderen…
altijd tradities,
bijbel en mythologie,
het vreemde uit alle windstreken
nooit iets zelf  doorleefds.

Het woord traditie is in de 16e eeuw in het 
Duits terechtgekomen. Oorspronkelijk ging 
het om een theologisch begrip – zoals zoveel 
begrippen uit het academische domein 
afkomstig zijn van theologen. ‘In eerste 
instantie was het een parool uit de reformatie, 
gebruikt om leerstellingen, regels en instituties 
uit de joodse en christelijke godsdienst aan te 
duiden die niet direct uit de Bijbel kwamen, 
maar uit de overlevering.’ Een voorbeeld is de 
celibaatsverplichting: Martin Luther erken-
de die traditie niet omdat er niets over in de 
Heilige Schrift stond, en dus werd ze prijsge-
geven. Van bij het begin had het begrip tra-
ditie dan ook een antireformatorische, con-
servatieve component: ‘In de 18e eeuw kreeg 
het begrip de betekenis die nog altijd overheerst: 
hetgeen in de loop der tijd door een bepaalde 
groep mensen wordt ontwikkeld en doorgege-
ven, en zodoende een gebruik, een zede of  een 
geplogenheid is geworden.’ In de beeldende 
kunst gaat het daarbij vooral om de aange-
wende technieken en om de traditiegebon-
den vervaardiging van kunstwerken, maar 
ook om sagen en mythen en om de narra-
tieve constructies van de kunstgeschiede-
nis. ‘Kennis, ervaring en culturele waarden 
worden van hand tot hand doorgegeven en over-
geleverd aan toekomstige generaties, mondeling 
of  schriftelijk, om er op pseudowetenschappe-
lijke wijze waarheden mee te verkondigen.’2 
  Aan de kunstopleiding waren tradities in 
de jaren zeventig geenszins verdwenen. In 
die tijd was ik kunststudent in West-Berlijn 
en overheerste voor ons de antireformatori-
sche, conservatieve component. Als kunst-
studenten gingen we alles uit de weg wat 
zich als traditioneel presenteerde – al wisten 
we niet precies waarom we iets van de hand 
wezen. Een prent in een wissellijst, in onze 
ogen stond dat voor de benauwdheid van de 
jaren vijftig – daar wilden we niets mee te 
maken hebben. Wij wezen de conservatieve 
houding af  die met ouderwetse media zoals 
lithografie verbonden was. Minimal art en 
conceptuele kunst daarentegen leken ons 
onbezwaard door tradities op de wereld te 
zijn gekomen. ‘Kunst, dat is wat kunste-
naars maken’, zo luidde een uitspraak van 
Carl Andre – alsof  zijn positioneringen uit 
het niets kwamen.
 Die afwijzing van wat oud is zul je tegen-
woordig bij kunststudenten niet aantreffen. 
Ze zijn nieuwsgierig naar de analoge pro-
ductieprocessen van vroeger. Als docent 
moedig ik hen aan om met oude media aan 
de slag te gaan. In geen geval probeer ik de 
studenten de aanpak op te dringen die ik 
dertig jaar geleden heb gevolgd. Kunste-
naars van nu bestuderen in de eerste plaats 
de (al in het discours ingeburgerde) heden-
daagse vormentalen en gaan daarnaast op 
zoek naar historische en culturele patro-
nen. Die patronen worden in de actuele 
kunst geïmiteerd, om uit te zoeken in hoe-
verre zulke citaten bruikbaar zijn voor het 
beeld van de toekomst. Opdat het niet bij 
een kopie zou blijven, moeten huidige kun-
stenaars de cultuur vandaag net zo inten-
sief  bestuderen als dat vroeger met de 
natuur werd gedaan.

Mijn traditie

Toen ik opgroeide in het Hannover van de 
jaren zestig, toonde mijn vader me Der verlo-
rene Sohn, een schilderij van Max Beckmann 
uit het jaar 1949, dat in die tijd op de boven-
verdieping van het Niedersächsisches 
Landesmuseum hing. Dat was mijn eerste 
artistieke ervaring. Het doek stelt niet het 
moment van de terugkeer voor, maar toont 
de verloren zoon op het ogenblik waarop 

hij, omringd door drie exotische hoertjes, 
vertwijfeld zijn situatie beseft. Ook andere 
kunstwerken uit de collectie van het 
Landesmuseum herinner ik me nog: bij-
voorbeeld de kinetische objecten van 
Arnaldo Pomodoro en de grote schilderijen 
van knopen en revers van Domenico Gnoli. 
Het museum bezat ook een reconstructie 
van het Kabinet van de abstracten (Proun-
ruimte) van El Lissitzky, dat de nazi‘s hadden 
vernietigd. Dat heb ik aan mijn ouders te 
danken: dat ze ons als kind meenamen naar 
het museum en ons met de tradities van het 
modernisme vertrouwd hebben gemaakt.
 Het Landesmuseum in Hannover was een 
culturele instelling van de oude trant. Kunst 
en natuurgeschiedenis waren er nog onder 
één dak samengebracht. Op de bovenverdie-
ping bevonden zich de zalen voor de kunst 
en beneden, in de natuurhistorische afde-
ling van het museum, kon je in een aquari-
um sidderalen zien: hun elektriciteit kraak-
te in de luidsprekers die ernaast waren 
opgesteld. Op de benedenverdieping had je 
een door Continental Gummmiwerke gespon-
sorde, reusachtige dinosaurus, en kon je 

ook meerdere, op macabere wijze geconser-
veerde veenlijken uit Nedersaksen bewon-
deren. Een levensgrote scène van drie nean-
derthalers die voor een grot een beer 
doodden, was vormgegeven als diorama. De 
curieuze combinatie tussen kunst en natuur 
is intussen voor een deel verleden tijd: in de 
jaren tachtig heeft men immers het 
Sprengelmuseum opgericht, waar de 
moderne kunst apart wordt gepresenteerd.
 Rond 1972 was men in Hannover heel 
progressief: ter gelegenheid van het zoge-
noemde Stadtfest werd voor het eerst kunst 
in de publieke ruimte getoond. Zo kon ik 
samen met veel andere inwoners om de 
Nana van Niki de Saint Phalle heenlopen en 
de met draden bespannen constructies in 
edelstaal van Kenneth Snelson bewonde-
ren. Je had in Hannover ook een galerie 
voor hedendaagse kunst, de Galerie 
Brusberg, waar ik de reusachtige doeken 
van Tom Wesselmann kon bewonderen. 
Rond 1970, toen ik vijftien was, kocht ik 
mijn eerste kunstwerk, een grafiek van 
Arnold Leissler. Hij was bevriend met mijn 
ouders, en tijdens bezoeken aan zijn atelier 
in Langenhagen en later in de Villa Massimo 
in Rome begon het tot me door te dringen 
dat je ook als kunstenaar kon leven. Dat 
herinner ik me nog goed. Al vroeg was ik 
vertrouwd met het traditionele beeld van de 
schilder in zijn atelier. Mijn ouders, die zelf  
geen kunstenaars waren, hebben mij dus 
wel met allerlei artistieke tradities ver-
trouwd gemaakt.
 Op een gegeven moment vond mijn vader 
een baan in Rome. We trokken er in 1968 
heen. Ik was een vrij schuchtere tiener, en 
liever dan naar platen van The Rolling 
Stones te luisteren, zoals mijn medescholie-
ren, dwaalde ik alleen door de stad om 2000 
jaar architectuur te bekijken. In drie jaar tijd 
moet ik haast alle kerken in Rome hebben 
gezien, en ik heb nog altijd geen plattegrond 
nodig om mijn weg te vinden in de binnen-
stad. De sculpturen van Michelangelo of  

Bernini ging ik meer dan eens bekijken, en 
de altaarstukken van Caravaggio hielden me 
in hun ban. Zo raakte ik in de praktijk ver-
trouwd met de tradities uit de Renaissance 
en de Barok. Toen we in 1972 naar Duitsland 
terugkeerden was ik – als ik me goed herin-
ner – al vastbesloten om kunstenaar te wor-
den. Zonder er diep over te hebben nage-
dacht, beschouwde ik mezelf  als verbonden 
met ‘de traditie’ in de kunst, en de tekeningen 
van stadsgezichten die ik rond 1970 maakte, 
brachten me op het idee dat ik de traditie van 
het tekenen uit de vrije hand van de Duitse 
Romantiek voortzette. In Rome had ik ook 
wel wat moderne kunst gezien. In de Villa 
Giulia, het toenmalige museum voor moder-
ne kunst, liep er in oktober 1970 een ten-
toonstelling van Alberto Giacometti – de 
catalogus bezit ik nog altijd. 
 Terug in Duitsland ontdekte ik het hyper-
realisme. Ik vereerde Chuck Close. Ik 
bewonder hem nog altijd. Hij was mijn 
voorbeeld, naast Franz Gertsch, die in 1973 
tentoonstelde in de Akademie der Künste in 
Berlijn – ik vond hem cool. Toen ik zestien 
was, zag ik de legendarische documenta 5 
(1972) van Harald Szeemann. Mijn moeder 
had gemerkt dat ik artistieke neigingen had. 
Daarom had ze me meegenomen naar 
Kassel, waar we de tentoonstelling twee 
dagen lang hebben bezocht. In mijn school-
tijd heb ik graag en veel getekend.
 In 1974 deed ik eindexamen aan het 
Hoepnergymnasium in Berlijn. Daarna 
ging ik met mijn map met potloodtekenin-
gen in hyperrealistische stijl naar het 
ingangsexamen voor de Hochschule für bil-
dende Künste aan de Steinplatz. Mijn kunst-
opleiding begon in maart 1975. In het eer-
ste jaar volgde ik de basisopleiding bij 
professor Knispel. Met zowat honderd eer-
stejaarsstudenten volgden we de traditio-
nele oefeningen in naaktmodel, stilleven en 
kleurcompositie. Uit dat jaar is me niet veel 
bijgebleven, behalve dat ik begon te schilde-
ren. Ik heb die tijd ervaren als een periode 
van gelijkschakeling, als verloren tijd, en 
daarom vind ik het als professor in München 
een goede zaak dat wij onze eerstejaars geen 
dergelijk oriëntatiejaar aanbieden. Met elke 
beginnende student ontwikkel ik vandaag 
een individueel curriculum.
 Na het jaar basisopleiding kon ik me 
inschrijven in de klas van professor Raimund 
Girke. In het atelier voor schildertechniek 
leerde ik mijn eigen eitempera maken, op 
basis van de traditionele bereidingstech-
niek. Het was prettig om de mayonaiseach-
tige substantie elke dag opnieuw te mengen 
met pigmenten en ze dan in verschillende 
lagen op het doek aan te brengen. Ik had er 
zelf  voor gekozen om traditionele tempera-
verf  met pigmenten te vervaardigen. De 
oude bereidingstechnieken maakten deel 
uit van een traditie in de kunstopleiding, al 
werd dat aanbod door slechts weinig stu-
denten benut. 
 Ik studeerde samen met Helmut Middendorf  
en Salomé. Zij waren slimmer dan ik: met 
goedkope acrylverf  maakten ze internatio-
naal furore als ‘Berliner Heftige Maler’, ter-
wijl ik aan de rand van de kunstscene bleef  
hangen. De ‘Heftige Malerei’ van de jaren 
tachtig is eigenlijk een goed voorbeeld van 
de manier waarop mijn generatie met de 
traditie omging. Het ging om een karika-
tuur van het expressionisme, het op de hak 
nemen van de kunstgeschiedenis en om een 
parafrase op de ‘gebalde vuist’ van de schil-

Verborgen traditie in de dataroom

Hermann Pitz

Stammbaum der Arbeiten, 1981, inkt

Hermann Pitz

inkttekening naar ‘Der verlorene Sohn’ van  
Max Beckmann, 2014

Hermann Pitz

Romeins stadslandschap, 1969, inkt
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der. Stomverbaasd zag ik met hoeveel 
enthousiasme de tijdgeest dat valse expres-
sionisme onthaalde. Terecht is het grootste 
deel van dat werk intussen in de museum-
depots verdwenen.
 Ik maakte in de openlucht aquarellen van 
Noord-Duitse landschappen, en teruggeko-
men in het atelier van de klas zette ik ze om 
in abstracte colorfieldpainting. Dat was mijn 
directe verwerking van de analytische schil-
derkunst van mijn professor en van de kun-
stenaars over wie hij het met ons had. Voor 
gesprekken over kunst in de klas bracht 
Girke catalogi uit West-Duitsland mee. 
Achteraf  bezien is het eigenlijk wel verba-
zend dat Girke catalogi van andere kunste-
naars meebracht, want echt goed vond hij 
eigenlijk alleen zichzelf  en Arno Schmidt. 
Arnulf  Rainer kwam er bij hem nog verba-
zend goed vanaf  – misschien omdat hij daar 
in Wenen ver genoeg zat? Hij hield ook van 
Ernst Jandl en Eugen Gomringer, en was 

bevriend met Antonio Calderara. Over alle 
anderen vond hij dat ze ten onrechte meer 
succes hadden dan hij. Voor Gotthard 
Graubner had hij in dat verband geen goed 
woord over. Van Gerhard Richter hield hij 

helemaal niet: ‘Die schildert echt alles – 
vandaag dit en morgen dat – en hij komt 
ermee weg: nu eens realistisch en dan weer 
abstract – waar blijft het zelfrespect?’ Girke 
behoorde tot de generatie van fundamente-
le schilders voor wie rechtlijnigheid alles 
betekende. In veel opzichten was hij com-
plex en zat hij vol contradicties. Hij vond het 
bijvoorbeeld goed dat ik me probeerde te 
bevrijden van zijn rechtlijnigheidsdenken 
en van de schilderkunst, en dat ik veeleer 
poëtische en vertellende zaken probeerde te 
combineren, hoewel dat zou betekenen dat 
mijn werk toch op een narratieve manier 
met het leven verweven raakte. Voor Girke 
bestond er een strikte scheiding tussen 
kunst en leven, en ik wilde de twee nu net bij 
elkaar brengen.
 Tijdens mijn opleiding veranderde mijn 
traditiebewustzijn: weg van de oude refe-
renties, en alsmaar dichter naar de heden-
daagse kunst toe. In het atelier was schilde-
ren voor mij een meditatief  genot, maar 
toen ik mijn schilderijen af  had en ze liet 
zien, voelde ik me daar toch niet lekker bij. 
Mijn publiek sprak me aan op de traditie 
van de schilderkunst, liet namen vallen van 
modernistische meesters – alsof  mijn schil-
derijen doorzichtig waren en ze alleen maar 
de achterliggende traditie zichtbaar konden 
maken. Mijn productie was gewoon te ver 
verwijderd geraakt van de contemporaine 
kunstvormen die ik op tentoonstellingen 
van hedendaagse kunst had ontdekt. Ik 
wilde het schilderen opgeven.
 In 1976 maakten we een studentenexcur-
sie naar Venetië. Een tentoonstelling op de 
Biënnale droeg de titel Ambiente/ participazi-
one/ strutture culturali. Daar zag ik lichtin-
stallaties van Maria Nordman, en van Joseph 
Beuys het monumentale Straßen bahn-
haltestelle / Tramstop / Fermata del Tram, 
1961–1976, A Monument to the Future. Een 
bijzondere ontdekking was de reconstructie 
van Lucio Fontana’s Ambiente spaziale, een 
zwarte ruimte met fluorescerend licht. 
Fontana was een echte katalysator voor mijn 
verschuivende inzichten over de schilder-
kunstige traditie. Daarom heb ik in 1977 zelf  
een kopie gemaakt van een Taglio [snede] van 
Lucio Fontana – een goede les, want ik deed 
alles verkeerd en leerde nu hoe het wél moest. 
Deze vorm van imitatie beveel ik nog elke 
beginneling aan. Vanaf  1977, toen ik dus al 
twee jaar schilderkunst had gestudeerd, 
begon ik de schilderkunst in te ruilen voor 
werk in de ruimte. Ik herinner me nog goed 
de vrolijke reactie van mijn vader, toen ik van 
de kunstschool kwam en verkondigde dat de 
schilderkunst dood was en dat ik voortaan 
installaties zou maken: ‘Installaties, dat is 
toch wat loodgieters doen [die in het Duits 
ook Installateure worden genoemd]. Wat 
heeft buizen leggen met kunst te maken?’
 Wanneer Thomas Schütte zegt dat het 
narratieve in de kunst van onze generatie 
een antwoord was op Daniel Buren en de 
hele conceptuele kunst, waarin het beel-
dende element totaal ontbrak, geef  ik hem 
volmondig gelijk. Wij wilden het anders 
doen dan de generatie voor ons. Mijn werk 
ensceneerde optische illusies in de vorm van 
modellen en kwam in tegenstelling tot de 
sublieme kunst van de vorige generatie veel-
eer triviaal over.

Traditie en leven 

Samen met het schilderen liet ik ook de tra-
ditie van de kunstenaar in zijn atelier varen. 
In de daaropvolgende tien jaar zou mijn ate-
lier zich in mijn koffer bevinden, en de 
kunstinstellingen die mij voor tentoonstel-

lingen uitnodigden werden reisdoelen en 
een tijdelijk atelier. Pas in 1987 heb ik me 
weer ergens gevestigd en nam ik mijn seden-
taire atelierpraktijk terug op. Mijn ruimte-
lijke werk was toen al aanvaard als sculp-
tuur, zodat ik zowel tijdens de documenta als 
tijdens Skulpturprojekte in Münster tentoon 
kon stellen.
 Mijn twijfel aan de traditionele manier van 
schilderen was niet alleen gevoed door de 
confrontatie met de hedendaagse kunst, 
maar ook door mijn leef- en arbeidssituatie. 
Ik kwam aan de kost door coulissen voor 
filmproducties te bouwen. Het werken als 
ontwerper in reusachtige filmstudio’s, met al 
hun lichteffecten, was een ervaring die me 
hielp om steeds ruimtelijker te gaan denken. 
Eigenlijk betrof  het al een verwijzing naar 
een context buiten de kunst, zoals die van-
daag bij jonge kunstenaars gebruikelijk is.
 Artistieke uitspraken in ruimtelijke instal-
laties uit te proberen, dus in de ruimte zelf  
te werken – dat vond ik een grotere uitda-
ging dan te blijven hangen in de veilige tra-
ditie van de picturale ruimte. De materiële 
nood die me in de richting van baantjes 
naast de kunst duwde, is achteraf  bezien 
productief  geweest, omdat ze me in contact 
bracht met contexten die ik niet kende. Dat 
die tijdelijke filmcoulissen maar één draai-
dag dienst moesten doen, zette me er ook 
toe aan om ingrepen met een tijdelijk karak-
ter in de ruimte te ontwikkelen. De vergan-
kelijkheid van het kunstwerk zat al verwerkt 
in het concept.
 Het filmteam als productie-eenheid: dat 
werd een voorbeeld voor mij. Het maken 
van kunst werd steeds meer teamwerk. De 
eerste samenwerkingsprojecten ondernam 
ik in 1978 met Raimund Kummer. Later 
kwamen daar andere gelijkgezinden bij. Uit 
de baantjes die we om den brode deden (jobs 
zoals meubelmaker of  filmcoulissenbou-
wer) vloeiden ook concepten voor artistiek 
werk voort. Niet zelden maakten we van 
onze geldbaantjes kunstbaantjes: via het 
principe van de ontvreemding maakten ze 
zowel plaatsspecifieke als autonome kunst-
werken mogelijk. Onze artistieke houding 
groeide uit de ervaring dat we baantjes en 
werk in opdracht niet (scherp) konden 
scheiden van autonoom artistiek werk. 
Deze houding maakte testopstellingen 
mogelijk, uitgaand van een aanvankelijk 
doelloze ontwerpprocedure die van start 
kon gaan in het leven dat we leidden. Het 
experimentele karakter van onze samen-
werking ging gepaard met een verdichtings-
proces dat in nieuwsoortige kunstwerken 
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werd omgezet. De samenwerking tussen 
kunstenaars beschouwden we als een 
essentieel bestanddeel van elke beeld-ont-
wikkeling. Uit de samenwerking ontwikkel-
den wij ook nieuwe vormen van zelforgani-
satie, onder de noemer ‘Büro Berlin’. 
Centraal stonden de kritische reflectie op en 
de analyse van productievoorwaarden. Uit 
het zich steeds sterker differentiërende pro-
ductiebegrip kwamen nieuwe werkvormen 
voort, en daarmee waren ook innovatieve 
mogelijkheden verbonden om het werk 
publiek te tonen. 
 Al enkele jaren na mijn kunstopleiding 
beschikte ik dus over een artistieke praktijk 
die alle voorbeelden achter zich had gela-
ten. En die praktijk kan ik vandaag aan mijn 
kunststudenten in München doorgeven, als 
mijn eigen traditie. Veel studenten pikken ze 
op, andere niet.

Overdracht tussen generaties 

Mijn andere baan had ik bij het Berlijnse 
kunstenaarsprogramma van de Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD). 
Eerst had ik een handje geholpen om de 
zalen in te richten van de daadgalerie, die in 
1977 van start was gegaan. In de jaren 
daarna maakte ik deel uit van het team dat 
de tentoonstellingen opbouwde. Het gasten-
programma van de DAAD was een buiten-
kans voor mij. Ik kon wat verdienen door te 
helpen bij de tentoonstellingsopbouw en 
tegelijk kreeg ik de kans te ontdekken hoe 
kunstenaars echt werkten. 
 Voor Michelangelo Pistoletto vertaalde ik 
teksten uit het Italiaans, bestemd voor zijn 

catalogus Pistoletto in Berlin. Hij vroeg me 
om de Duitse tekst mee te brengen naar zijn 
atelier en hem daar terug te vertalen in het 
Italiaans. Zo ontdekten we in mijn vertaling 
allerlei onvolkomenheden. Ik leerde ook hoe 
belangrijk een eenduidige formulering in 
een tekst kan zijn, en dat kunstenaars ook 
zelf  over hun werk kunnen schrijven. Zo 
kwam het dat ik aan autobiografische tek-
sten begon te werken, die ik later zou publi-
ceren in catalogi over mijn werk. 
 Met de DAAD-gasten Pistoletto en Jan 
Kotik heb ik zelfs samengewerkt aan artis-
tieke projecten. Kotik had samen met ons 
het tentoonstellingsconcept Büro Berlin 
bedacht. Hij bracht me in contact met Jirí 
Kolar, die ons voor een Büro-Berlin-
tentoonstellling veel van zijn Autoportrait-
collages gaf. Kolar, een heer in een elegant 
pak, kwam ook naar de vernissage. Kotik en 
Kolar waren als dissidenten uit Tsjecho-
Slowakije geëmigreerd; van hen leerde ik na 
te denken over het spanningsveld tussen 
cultuur en politiek. Als kunstenaars een 
artistieke ruimte zelf  organiseren, zou die 
vrij moeten zijn van elke beïnvloeding, weet 
ik sindsdien. 
 Met Ben Vautier heb ik niet alleen een 
kunstwerk geruild – het zijne bevindt zich 
nog altijd in mijn collectie – maar ook een 
tentoonstelling georganiseerd. Ben leerde 
me hoe belangrijk het is om de aandacht te 
trekken – je moet niet alleen mooie kunst 
maken in je atelier en die in je Berlijnse ach-
tertuin tentoonstellen; je moet vooral naar 
de plekken gaan waar de kunstwereld verza-
melen blaast. Ben leerde me dat ik er zelf  
voor moest zorgen dat mensen mij in het 
oog kregen. In die tijd begon Ben in zijn 
Letter From Berlin de kunstwereld met zijn 
meningen te bestoken, zonder erop te wach-
ten of  iemand die horen wilde – ook daarin 
werd hij een voorbeeld voor mij. Zonder ego 
mag je succes in de kunstwereld vergeten.
 Stephen Willats publiceerde in 1979 in 
zijn Londense Control Magazine een artikel 
over de tentoonstellingsreeks die we 
Lützowstraße Situation hadden genoemd. Het 
was de eerste keer dat ik internationaal aan-
dacht kreeg. Ik ontdekte dat de kunstwereld 
erg divers is. Ook ik zou er wel een plaatsje in 
vinden, als ik maar bleef  volhouden.
 Zelfs Victor Burgin kwam in mijn Berlijnse 
atelier naar mijn werk kijken. Ik had toen al 
met de schilderkunst gebroken en experi-
menteerde met tekstfragmenten uit operali-
bretto’s van Felice Romani, die ik illustreer-
de met potloodtekeningen. Burgin vond dat 
ik meer kleuren moest gebruiken, dat mijn 
werk in het algemeen bonter en kleuriger 
moest, niet zo grijs en somber. Van hem 
leerde ik dat ik altijd bereid moest zijn om in 
het atelier alles opnieuw te overdenken, en 
dat ik me ook doelloos geëxperimenteer 
moest veroorloven.
 Braco Dimitrijevic gaf  me zijn VIP-pasje 
dat hij als tentoonstellingsdeelnemer van 
documenta 6 had gekregen, en zo kon ik al 
tijdens mijn derde jaar aan de academie 
door de documenta slenteren, nog voor de 
opening, heel exclusief, en ik kon er al die 
beroemde kunstenaars met hun aantrekke-
lijke partners observeren. Op die manier 
ontdekte ik ook de microlandschappen van 
Charles Simmons. Dat inspirereerde me om 
zelf  ook iets in de stedelijke ruimte te doen.
 Joan Jonas was in 1983 te gast in DAAD. 
Van nabij kon ik meemaken hoe ze haar 
videoproductie He Saw Her Burning maakte, 
met behulp van de betacam-standaard, de 
meest geavanceerde videotechniek in die 
tijd. Joan nodigde me uit naar New York. Ik 
kon bij haar logeren, in Mercer Street. In het 
trappenhuis liep je haar buurman Nam 
June Paik tegen het lijf, die zich als een ver-
strooid, kwajongensachtig genie gedroeg.  

’s Avonds lieten we Joans blauwogige, 
Siberische husky uit op St. Mark’s Place, 
samen met Lawrence Weiner, die een terrier 
had. Weiner was toen al een cultfiguur, en 
het was indrukwekkend om te zien hoe 
bescheiden en klein zo’n beroemde kunste-
naar nog woonde. Op zondagochtend gin-
gen we op Broadway naar een mondain 
ontbijt in de loft van Francesco Clemente, 
en ’s avonds naar cocktailrecepties uptown. 
Wat de New Yorkse kunstwereld betreft, heb 
ik veel aan Joan Jonas te danken. Ze had 
toen al erkenning gekregen in kunstenaars-
kringen, en ik leerde hoe belangrijk dat is – 
belangrijker dan commercieel succes.

Traditie en academie 

Als professor aan een Duitse kunstacademie 
– wat ik sinds 2002 ben – sta je niet alleen 
in voor de selectie en het onthaal van stu-
denten. Het college van professoren kiest 
ook de toekomstige collega’s. In de wetge-
ving op het hoger onderwijs is de procedure 
precies geregeld. De professoren stellen een 
benoemingscommissie samen en bespreken 
hoe ze een vacature zullen uitschrijven. 
Eigenlijk proberen ze de traditie van de 
kunstacademie in overeenstemming te 
brengen met de praktijk van de hedendaag-
se kunst. Bij een vacature voor een docent 
schilderkunst zullen ze trachten om een 
schilder die net en vogue is als nieuwe docent 
aan te trekken. Als de docent van de kera-
miekklas ermee ophoudt, zal de vraag wor-
den gesteld of  zo’n keramiekklas nog wel 
van deze tijd is – is ze eigenlijk nog iets meer 
dan een historisch gegroeide traditie? En als 
men die traditie niet wil voortzetten, kan 
men ervoor kiezen om het docentschap 
anders in te vullen. Men kan dan bijvoor-
beeld een vacature uitschrijven voor een 
docent nieuwe media (dat is bij ons in 
München in de jaren negentig gebeurd). 
Zowat twintig jaar geleden had je nog kun-
nen denken dat een begrip als installatie het 
begrip beeldhouwkunst zou verdringen of  
in elk geval veel belangrijker zou worden. 
Daar is geen sprake meer van; klassen voor 
installatiekunst zijn aan de academie zo 
zeldzaam als klassen voor readymadekunst 
(die vijftig jaar geleden meer dan één profes-
sor graag had opgericht). Mijn klas heet nog 
altijd de beeldhouwersklas, hoewel ook per-
formance en videokunst er een plaats heb-
ben gevonden. De conservatieve standvas-
tigheid die maakt dat de academie met 
tegenzin toegang verleent aan nieuwe disci-
plines en aan oude tradities vasthoudt, lijkt 
achteraf  beschouwd toch niet alleen nega-
tieve effecten te hebben. De academie moet 
niet elke mode volgen. Overigens behoort de 
Akademie der Bildenden Künste in 
München (net zoals de Rijksakademie in 
Amsterdam, waar ik al 25 jaar doceer) tot 
de weinige Europese kunstopleidingen die 
niet deelnemen aan de momenteel zo modi-
euze Europese onderwijsruimte. Dat bete-
kent dat je hier studeert zonder Europees 
eindexamen – zonder bachelor, master of  
doctor in de kunsten. 
 Vandaag schreeuwen veel professoren om 
een docentschap voor performancekunst. 
Maar dat komt er vermoedelijk evenmin als 
destijds het docentschap voor installatie-
kunst. Performance is in de kunstwereld een 
presentatietechniek uit de traditie van Yves 
Klein en Allan Kaprow. Ongetwijfeld is het 
charmant als kunstenaars op de vernissage 
performen (zo heet dat tegenwoordig), en als 
de artistieke kwaliteit niet voldoet, is het 
belangrijk dat ze hun publiek met een liveact 
kunnen betoveren. Maar voorlopig blijft dat 
in het kunstbedrijf  een efemeer verschijnsel 
– modieus en illustratief  voor het actuele 
discours in dat bedrijf. Niemand weet hoe 
een performancedocent dat als traditie aan 
toekomstige generaties zou kunnen overdra-
gen. Het volstaat als de academie het bestaan 
van performance en andere nieuwe media 
initieel honoreert met gastdocentschappen 
van beperkte duur, tot duidelijk is of  de mode 
in de kunstwereld wel zal standhouden. Ook 
los daarvan vinden nieuwe media toch al 
ongehinderd ingang in de schilder- en beeld-
houwersklassen.
 Met haar open structuur is de academie 
in staat om kennis of  ervaring over oude en 
nieuwe media over te dragen. Wie er afstu-
deert, moet in staat zijn om te beslissen hoe 
en waar hij of  zij in de kunstwereld een 
plaatsje wil veroveren. Naast de traditionele 
productietechnieken moet de academie dus 
ook inkijkjes geven in de kunstwereld, de 

kunstmarkt, de machtsposities van curato-
ren en verzamelaars. Ik organiseer semina-
ries over de vraag wat geld en waarde voor 
kunst betekenen. Raimund Girke, mijn pro-
fessor in de jaren zeventig, zou zoiets nooit 
hebben gedoceerd.
 Sommige alumni willen zelf  kunstenaar 
worden, andere worden curator of  probe-
ren het als bemiddelaar in kunstinstellin-
gen. In tijden van deskilling en van nieuwe 
media verschuiven veel academische en 
kunsthistorische tradities naar de achter-
grond. Maar de jongste vijf  jaar stel ik bij 
studenten een toenemende interesse voor 
analoge technieken vast. Er wordt bijvoor-
beeld weer meer in keramiek gewerkt en het 
atelier voor koperetsen, dat tien jaar gele-
den leeg en verlaten was, is nu vol: studen-
ten klappen graag hun laptop dicht om met 
de naald in de koperen plaat te snijden. Heel 
wat studenten maken hun ontwerp op de 
computer, maar het beeld zelf  willen ze met 
hun handen uitvoeren, op analoge wijze. 
Enkele weken geleden had ik een werkbe-
spreking met eerstejaarsstudenten. Niet één 
van hen heeft zijn proefstuk op de computer 
getoond. Hun schetsen en modellen hadden 
ze allemaal met traditionele technieken 
gemaakt. Hebben ze genoeg van de digitale 
dataroom, zoals ik destijds genoeg had van 
de traditionele media? Wat die media dertig 
jaar geleden voor mijn generatie out maak-
te, maakt ze nu onverwacht en verrassend 
weer in.
 Naast de traditionele kunsthistorische 
canon reikt de academie nu ook allerlei 
vaardigheden aan die verband houden met 
communicatie, informatieve promotiestra-
tegieën en het maken van tentoonstellin-
gen. Ook dat had Raimund Girke in de jaren 
zeventig nooit gedoceerd. Een gevolg van 
deze evolutie is dat ik als kunstdocent ken-
nis en ervaring uit diverse domeinen kan 
aandragen. Er is natuurlijk de ervaring die 
ik heb opgedaan met mijn eigen artefacten. 
Daar komt ook mijn ervaring bij als kunst-
consument en als kenner van de kunst die 
anderen maken, en er zijn de tentoonstellin-
gen die ik met eigen ogen heb gezien.
 Wat Hedendaagse Kunst precies is, valt 
moeilijk te zeggen. Contemporary art bete-
kent hedendaagse kunst – maar niemand 
bakent precies af  hoe ver het hedendaagse 
zich in het verleden uitstrekt. Veilinghuizen 
hebben het over ‘kunst sinds 1945’, ande-
ren over ‘kunst sinds 1960’. Hoe dan ook: 
ooit zuigt de maalstroom van de tijd elk 
kunstwerk weg uit het heden. Een kunst-
werk mag vandaag nog zo subliem zijn, het 
zal in de brij van het verleden worden ver-
malen of  bijgezet worden in de reusachtige 
lades van de traditie.
 Sommigen noemen de kunst van de jong-
ste dertig jaar ‘hedendaags’. Een Pitz van 
1984 is daar dus al niet meer bij. ‘Want wat 
is ‘heden’? Het is niet vandaag, gisteren en eer-
gisteren. Het heden, dat is voor elk individu de 
bewust doorleefde tijdspanne van het eeuwige 
gebeuren. In die zin heeft ieder van ons zijn 
eigen, karakteristieke heden, dat gekleurd is 
door de manier waarop hij zijn leven heeft geleid 
en waar hij dat heeft gedaan. Dat verklaart ook 
waarom wij het moeilijkst tot overeenstem-
ming kunnen komen over de vragen die ons toch 
het meest aan het hart liggen: de vragen van de 
levend-tegenwoordige geschiedenis. Want zoals 
ieder van ons slechts in het heden leeft dat voor 
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hem vanzelfsprekend is, zo spreekt eigenlijk 
iedereen ook een taal die slechts voor hem te 
begrijpen valt.’3 Deze tachtig jaar oude defi-
nitie van Max Sauerlandt vind ik interes-
sant, omdat ze exact met mijn ervaring 
overeenstemt. In 1972 heb ik als scholier 
van vijftien de documenta van Szeemann 
gezien. Meer dan veertig jaar later ontmoet 
ik haast geen ooggetuigen meer met wie ik 
die ervaring kan delen. In de huidige kunst-
wereld zijn er weinig mensen die een 
gebeurtenis uit zo’n ver verleden nog zelf  
hebben meegemaakt. In die wereld zijn 
ouderen trouwens zeldzaam – tenzij als ten-
toonstellingsmakers. De kunstwereld is een 
wereld van jongeren. En wat al meer dan 
dertig jaar in de tijd terugligt, kun je aan 
jongeren alleen verklaren door er verhalen 
over te vertellen. Kunst zonder levende her-
innering wordt kunstgeschiedenis. Wat ooit 
hedendaags is geweest, wordt vergeten. We 
nemen het mee in ons graf.

Spreken over traditie 

In de ‘Klasse Pitz’ voor beeldhouwkunst aan 
de Akademie der Bildenden Künste 
München vormt het gesprek over kunst het 
belangrijkste medium voor kennisover-
dracht. In elk gesprek komt op een of  ande-
re manier een traditie ter sprake. Het 
gesprek over kunst is een gedachtewisseling 
over de pro’s en contra’s van iets wat vaak 
meerduidig is – zodat het gesprek niet altijd 
een eenduidig besluit oplevert. Dat maakt 
van het klasgesprek nog geen loos gebabbel. 
De woordentaal staat naast de beeldtaal van 
het project dat ter discussie staat. Over beel-
den kunnen we ook zonder woorden com-
municeren. Dat de verschillende taal-
niveaus naast elkaar bestaan, zorgt wel 
eens voor onduidelijkheid.
 In de Klasse Pitz worden zeven academi-
sche gespreksvormen gebruikt om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. Thierry 
de Duve had al in 1993 drie gesprekstypes 
beschreven4 die geschikt zijn om artistieke 
kennis over te dragen. In mijn onderwijs-
concept komen daar nog vier vormen bij.
 1) Voor historische en theoretische ken-
nisoverdracht bestaan aan de academie nog 
altijd het traditionele college en het semina-
rie. Deze gespreksvorm wordt gebruikt bij 
beeldbeschouwing, bij referaten over kun-
stenaarsbiografieën en bij gezamenlijke lec-
tuur over kunst. Hier is de traditie van de 
kunsthistorische interpretatiemacht in 
hoge mate aanwezig (le savoir als het door 
theoretische studie verworven weten bij de 
Duve). Studenten vinden lezingen van gast-
docenten zoals Christoph Schlingensief  of  
Jonathan Meese, die ze ook persoonlijk kon-
den ontmoeten, erg belangrijk. Eigenlijk is 
dat verbazingwekkend, als je bedenkt hoe 
gemakkelijk zulke kunstenaars in de 
dataroom te vinden zijn. Kennisoverdracht 
via persoonlijke ontmoetingen wordt niet 
vervangen door de dataroom.
 2) Vervolgens is er het gesprek waarbij de 
docent een techniek demonstreert en de 
leerling die zo lang nabootst tot hij aan de 
eisen die de techniek stelt kan voldoen. Hier 
komt de traditie in het spel zodra studenten 
beseffen dat vroegere kunstenaars de tech-
niek beter beheersten. De docent kan ver-
wijzingen naar andere kunstenaars binnen 
zijn eigen specialisme aandragen. Voor de 
rest gaat het om de typische oefensituatie in 
onze ateliers (bij de Duve le savoir-faire, de 
door experimenteren en oefenen verworven 
vaardigheid).
 3) Een derde (niet-verbale) gespreksvorm 
is de directe dialoog van de studenten met 
oudere kunst en met de kunst van de gene-
raties die direct voor hen kwamen. Met de 
hele klas bezoeken we tentoonstellingen van 
hedendaagse, maar net zo goed van oude 
kunst, om die dialoog aan te wakkeren. In 
het gesprek over kunst wordt die dialoog 
gestimuleerd door kunstenaars en werken 
als voorbeelden te noemen. Zo stelt de stu-
dent zijn eigen, subjectieve kunstgeschiede-
nis samen. Het doel: de leerling vertrouwen 
geven in zijn esthetisch oordeel over het 
eigen werk en dat van anderen (bij de Duve 
le savoir juger, het oordeelsvermogen).
 Het grootste deel van de historische of  
hedendaagse voorbeelden toon ik echter in 
de vorm van reproducties. Daartoe heb ik in 
mijn atelier een eigen kunstbibliotheek aan-
gelegd. Tijdens het gesprek kan ik de cata-
logi dan meteen uit het rek halen. Wat stu-
denten niet bij mij kunnen vinden, kunnen 
ze in de bibliotheek van de academie gaan 

zoeken. Reproducties zal men ook in de toe-
komst nog het best in de bibliotheek kunnen 
vinden, de geëigende plek voor documenta-
tie. De kunstbibliotheek is een herverzeke-
ring van de kunsttraditie. Vrij in de biblio-
theek kunnen zoeken levert meer inzicht op 
dan de kennismaking met een willekeurige, 
stoffige kunsthistorische canon. Boeken – 
die anders dan de nieuwe media niet zo snel 
verouderen – zijn nooit helemaal uit de civi-
lisatie weg te denken. Weliswaar komen er 
in de dataroom nieuwe en steeds extensie-
vere informatiebronnen bij, maar de biblio-
theek blijft nog altijd de ideale publieke plek 
om beelden te bewaren. De bibliotheek is 
een traditionele analoge zoekmachine, 
waar extern gestuurde algoritmes onze ver-
beelding of  het toeval niet kunnen inper-
ken. Een bibliotheek gebruik je het best als 
je vindt zonder te zoeken. Je slentert langs 
de rekken, kijkt het ene boek in, laat het 
andere staan. Eerst is er niets dat je oninte-
ressant lijkt, maar uiteindelijk blijft er maar 
weinig interessants over. Zo raak je ver-
trouwd met de traditie van oudere kunste-
naarsgeneraties.
 4) De vierde (en voor sommigen de belang-
rijkste) vorm van gesprekken over kunst is 
de ‘Studio Crit’, naar een Amerikaans voor-
beeld uit de jaren vijftig. Daarin wordt een 
project besproken van een student die het 
aandurft om het aan de klas voor te leggen. 
Toevallig aanwezige studenten zeggen wat 
ze in het project zien en wat ze er goed en 
slecht aan vinden. Uit dat gesprek kan de 
student dan conclusies trekken voor zijn 
volgende artistieke stap. Een voorwaarde 
voor dat moeilijke gesprekstype is dat het 
initiatief  van de student zelf  komt.
 5) Een vijfde gesprekstype is vanwege zijn 
directheid waarschijnlijk alleen in een 
meesterklassensysteem mogelijk: het indivi-
duele gesprek over het curriculum dat 
wordt voortgezet zolang de opleiding duurt. 
Elke student kan zijn eigen curriculum 
vormgeven. Het gesprek cirkelt dan om de 
vraag welke kennis in een volgende stap 
moet worden verworven en hoe ze kan wor-
den overgedragen. Tegelijk gaat het ook om 
de vraag met welke traditie die volgende 
stap kan samenhangen.
 6) Studenten kunnen altijd op eigen initi-
atief  andere leerinhouden aandragen en 
radicaal breken met de traditie van het 
kunstonderwijs. In het gesprek over kunst 
kan de klas zelf  beslissen over de leerinhou-
den die aan bod zullen komen, en bijvoor-
beeld ook over wie als gastdocent kan wor-
den uitgenodigd om gespecialiseerde kennis 
over te dragen. Een meesterklassysteem 
werkt met kleinere groepen en is in dat 
opzicht flexibeler dan een universitair cur-
sussysteem met grote groepen studenten. In 
dit type gesprek verwoorden de studenten 
het duidelijkst hun verhouding tot de tradi-
tie. Soms gaat het niet om kennis, maar om 
het vermoeden van iets dat nog ver van hen 
af  ligt en hen nieuwsgierig maakt. Of  om de 
hoop dat iets onbekends van belang zou 
kunnen zijn voor hun volgende stappen.
 7) Een niet-verbale dialoog kan ook met 
de artistieke projecten worden gevoerd. 
Door hun werk in een tentoonstellings-
ruimte te brengen, kunnen studenten tes-
ten of  hun projecten sterk genoeg zijn om 
naast het werk van andere studenten te 
staan. De kunstwerken reageren op elkaar. 
Tegelijk ervaren de studenten hoe een pro-
ject er als kunstwerk in de traditie van de 
tentoonstelling uitziet. Het werk wordt als 
het ware van de maker afgenaveld en auto-
noom gemaakt.
 Oskar Bätschmann heeft in een omvang-
rijke studie de institutionalisering van de 
kunsttentoonstelling beschreven.5 Volgens 
hem werd de tentoonstelling als presenta-
tievorm ontdekt aan de academie, zij het 
aanvankelijk tegen de zin van de academie-
leden. In het Parijs van de vroege 17e eeuw 
was het ondenkbaar dat in een academie 
een tentoonstelling zou worden georgani-
seerd. De traditie van de tentoonstelling, 
nog altijd het dominante medium om kunst 
te presenteren, is misschien de academische 
traditie die wereldwijd het duurzaamste 
effect heeft gehad. Tot het midden van de 
18e eeuw werden kunsttentoonstellingen 
gekenmerkt door het monopolie van de aca-
demies. De academie besliste wie tentoon 
mocht stellen. Later kwamen daar autono-
me salons bij, en vandaag is er een over-
vloed aan speciaal voor de kunst opgezette 
tentoonstellingen. Aan de basis van alle 
biënnales en documenta’s ligt de verborgen 
traditie van de academie.

Traditie en dataroom 

Voor kunststudenten kan het zinvol zijn om 
te weten wat er vóór hen al in de kunst is 
gedaan. Maar als ze zich met de kunst uit 
het verleden bezighouden, gebruiken ze 
slechts voor een deel traditionele referen-
ties. In de dataroom staan hun veel meer 
voorbeelden ter beschikking dan de kunste-
naars van mijn generatie ooit hebben 
gekend. Naar schatting van experts heeft de 
mensheid sinds de dagen van de Sumerische 
kleitabletten al minstens 500 miljoen beel-
den geproduceerd. Daar komen nog 168 
miljoen boeken bij, 750 miljoen artikels en 
essays, 25 miljoen melodieën en liederen, 
0,5 miljoen speelfilms, 3 miljoen video’s, tv-
shows en kortfilms – en het grootste deel 
van die overvloed hebben we in de laatste 
halve eeuw voortgebracht. Om die beelden-
stroom te ontwijken, nemen we vaak alleen 
de beelden waar die we al kenden. Bovendien 
is ons collectieve geheugen erg onvolledig. 
Ondanks alle informatie waarover we 
beschikken, kunnen we ons nauwelijks tra-
dities herinneren – we onthouden niet eens 
artistieke gebeurtenissen die amper tien 
jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het 
lijkt hopeloos om de confrontatie aan te 
gaan met de traditie als geheel. Een gelijk-
aardige impasse bestaat ook in de weten-
schap: steeds meer wetenschappers zijn 
hooggespecialiseerd, zodat haast niemand 
nog een breed overzicht van de hele disci-
pline heeft.
 De vraag luidt: hoe moet een individu een 
overzicht krijgen van de meer dan vijfhon-
derd miljoen beelden die onze traditie intus-
sen omvat? We moeten een nieuwe manier 
vinden om met de traditie om te gaan. Als 
docent kan ik die vraag opwerpen. Ik laat 
studenten vertellen over het soort kunsthis-
torisch overzicht dat ze voor de ontwikkeling 
van hun talent nodig hebben. Daarbij is er 
geen algemene beeldencanon waar alle stu-
denten naar teruggrijpen. Voor mij volstaat 
het als een individuele student in het gesprek 
over kunst oog heeft voor de namen van 
kunstenaars die voor zijn actuele project als 
referentie dienen. De individuele kunstge-
schiedenis die hij zo opbouwt telt in het 
begin nog niet zo veel voorbeelden, maar 
elke dag voegt hij er nieuwe kennis aan toe. 
 Het lijkt me niet gepast om van een ‘ver-
lies van traditie’ te spreken. Traditionalisten 
hebben er altijd over geklaagd dat het jonge-
ren aan voorkennis ontbreekt. Het klopt wel 
dat jongeren kunst uit het verleden herha-
len zonder er grondig mee vertrouwd te 
zijn. Ze gebruiken wel het vormenrepertoire 
van een historische stijl, maar over de 
geschiedenis van die stijl willen ze niets 
weten. Het gaat daarbij echter zelden om 
het bewuste afwijzen van tradities. Ze rea-
geren eerder op de onmogelijkheid om de 
gigantische hoeveelheid informatie over de 
traditie te verwerken. Ik merk dat jonge 
kunstenaars vrij willen zijn van een traditie 
die ze niet kennen en van de conventies van 
de kunstwereld. Bij gebrek aan nauwkeuri-
ge kennis willen ze liever intuïtief  omgaan 
met een stilistische mix. Hun kunst groeit 
uit tot een gebeurtenis, een vorm van 
dienstverlening in sociale netwerken. Deze 
nieuwe functie van kunst zorgt voor een 
verschuiving van het begrip kunst. Een deel 
van de huidige studenten, zo lijkt het, stu-
deert geen kunst omdat ze zelf  kunstenaar 
willen worden. Het gaat hun vooral om de 
Bildung, om het ‘ontplooiingsproces van de 
geestelijke capaciteiten, om de vorming van 
de mens in geest en ziel’. Zo omschrijft het 
etymologische woordenboek het Duitse 
begrip Bildung, dat in die betekenis in geen 
enkele andere taal lijkt te bestaan.6

 De overgeleverde canon van ‘belangrijke 
kunst’ die de moeite loont om te bestuderen 
is geen vaststaand gegeven meer. In de 
plaats daarvan komen er nieuwe referenties 
bij die meestal niet uit de traditionele canon 
van de kunst komen. Bij die nieuwe referen-
ties gaat het om auteurs die ver van de 
kunst staan, om magische fenomenen op 
het internet of  om maatschappelijk activis-
me. Dat zijn culturele ruimtes die zich in de 
jaren zeventig nog buiten de academie 
bevonden. Als kunststudent had ik toen wel 
al het Lexikon des Geheimwissens in handen 
gekregen, en ik heb er ook met plezier een 
paar min of  meer onbegrijpelijke dingen uit 
geciteerd, om het irrationele karakter van 
elk discours over kunst te pasticheren, maar 
dat was een particuliere gril van mij – de 
kunstschool moedigde dat zeker niet aan. 
Het was een poging om mijn verhouding 

met de traditie (in de kunst) als een niet-
verhouding voor te stellen. Zo bekeken deed 
ik precies hetzelfde als wat jonge kunste-
naars vandaag doen, in de context van de 
overvloed aan informatie uit de dataroom.
 Jonge kunstenaars verwerpen het traditi-
onele onderscheid tussen artistieke en niet-
artistieke referenties. Vanuit de mengel-
moes die zo ontstaat, geven ze vorm aan een 
nieuwe context. Door de meest diverse artis-
tieke, kunsthistorische en niet-artistieke 
zaken te mixen, kunnen ze met (voor een 
deel dezelfde) ‘belangrijke’ kunst omgaan, 
waaraan ze dan wel totaal andere elemen-
ten ontlenen.
  Dit verschijnsel valt vooral op bij kunste-
naars uit niet-westerse culturen. Ze bekij-
ken de kunstgeschiedenis los van de euro-
centrische canon waarmee wij nog in de 
jaren zeventig werden geconfronteerd. Bij 
mijn docentschap aan de Rijksakademie 
staat de volgende vraag centraal: hoe gaat 
de nieuwe generatie kunstenaars om met de 
transculturele hybrides van het modernis-
me? Mijn taak bestaat er dan in te vertellen 
wat er ooit in Europa geweest is, en van 
daaruit naar gemeenschappelijke conven-
ties in de diverse culturen te zoeken. Zo 
bekeken is de Rijksakademie al twintig jaar 
een plaats waar een kunstpraktijk wordt 
onderzocht die in de toekomst misschien 
ingang zou kunnen vinden op globale 
schaal. De kunst van de toekomst zal zich 
voor een deel buiten de Europese traditie 
moeten bevinden.
 Of  die kunst van de toekomst ooit in een 
kunstmuseum tentoongesteld of  in een 
kunstverzameling opgenomen zal worden, 
en zo ja, welk deel ervan, dat kun je momen-
teel niet voorspellen. Ook de musea moeten 
hun collectiecriteria immers van de overge-
leverde traditie loskoppelen, om de nieuwe 
beeldwerelden recht te kunnen doen. De 
curator die vroeger in dienst was van het 
museum om er als een archivaris in alle stil-
te zorg te dragen voor de collectie, wordt met 
uitsterven bedreigd. Vroeger publiceerde hij, 
wanneer hij wetenschappelijk gevormd was, 
nu en dan een onderzoeksresultaat over 
onderdelen van de collectie. Ik heb in de 
jaren tachtig nog het genoegen gehad om 
zulke hooggespecialiseerde curatoren te 
leren kennen. Intussen tref  je dat fossiel nog 
maar zelden in de gangen van kunstmusea 
aan. ‘Ze hebben daar weliswaar niets meer te 
vertellen. Het zijn niet meer de geleerden en de 
specialisten die de toon aangeven. Als een kandi-
daat solliciteert voor een vacature als curator 
doet hij er goed aan zijn wetenschappelijke kwa-
lificaties niet al te opvallend te etaleren. 
Onderzoekers gelden als zand in het systeem.’7

Noten

 1  August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, 
Die Freien Künste (1841), geciteerd naar Jakob 
& Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, 
Leipzig, S. Hirzel Verlag, 1854-1860. Het 
gedicht van Hoffmann von Fallersleben brengt 
onder woorden hoe sterk de verschillende 
kunsten in de 19e eeuw door de traditie 
werden ingeperkt. Het vergeefse wachten op 
iets ‘zelf  doorleefds’ was niets anders dan het 
wachten op de moderniteit, die dan inderdaad 
aanbrak en aan allerlei tradities van het 
historicisme een einde maakte.

 2  Auteurscollectief  o.l.v. Wolfgang Pfeifer, 
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaften an 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, 
Berlin, Akademie-Verlag, 1989.

 3  Max Sauerlandt, Die Kunst der letzten dreißig 
Jahre. Eine Vorlesung aus dem Jahr 1933, 
Hamburg, Laatzen, 1948. 

 4  Thierry de Duve, Faire école (ou la refaire?), 
Dijon/Genève, Les Presses du réel/Musée d’art 
contemporain et moderne (MAMCO), 2008.

 5  Oskar Bätschmann, Ausstellungskünstler. Kult 
und Karriere im modernen Kunstsystem, Köln, 
Dumont, 1997, p. 12: ‘De Académie Royale de 
Peinture & de Sculpture was niet zo ingenomen 
met de tentoonstellingen die vice-protecteur 
Jean-Baptiste Colbert haar in zijn nieuwe 
statuten van 1663 had opgelegd. De leden van 
de academie moesten voor de jaarlijkse 
vergadering in juli de zaal in het Hôtel Brion 
met hun werk versieren. Voor academische 
kunstenaars moet een kunsttentoonstelling 
een fatale gelijkenis hebben gehad met de 
beurzen waarop de artisans, de handwerkers-
kunstenaars, hun waren te koop aanboden. 
Voor de tentoonstellingsverplichting er kwam, 
hadden de academieleden hun autonomie 
gevrijwaard door opdrachten van de staat aan 
te nemen – die hen echter minder vrij en meer 
afhankelijk van de opdrachtgever maakten.’

 6  Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, op. 
cit. (noot 2).

 7  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6 mei 2011.
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WILLEM BAARS 
PROJECTS
t/m 23/01

WILLEM BAARS ART CONSULTANCY PRESENTS:  
A SELECTION OF POST-WAR HIGHLIGHTS 
11/02–14/02

ART ROTTERDAM 
Emo Verkerk, Morgan Betz, 
Ido Vunderink, Rob Birza, 
Joost van den Toorn

27/02–19/03

Jan Van Den Dobbelsteen

GALERIE FONS WELTERS
t/m 23/01

COURT OF JUSTICE
Folkert de Jong

30/01–14/03

GROUP SHOW
in Frontspace

Francesca Buratelli

GALERIE ONRUST
11/02–14/02

ART ROTTERDAM 
Benjamin Roth, Emma Talbot, 
Ina van Zyl

WITTEVEEN VISUAL
ART CENTRE
23/01–27/02 
opening: 23/01

WHAT ABOUT AFRICA?
Barthélémy Toguo, Dawit Abebe, Vitshois M. Bondo,
Therry Oussou,  Kura Shomali, Phoebe Boswell, 
Hamid El Kanbouhi, Omar Victor Diop, Zarina Bhimji, 
Meschac Gaba, Gopal Dagnogo, Ephrem Solomon,
Nour-Eddine Jarram, William Kentridge

05/03–02/04

TEKENING TENTOONSTELLINGEN
Pedro Bakker, Arno Kramer, Ron Amir, 
Gam Bodenhausen, Jacobien de Rooij, 
Hans de Wit, Charles Vreuls, 
Kinke Kooi, Brieke Drost, 
Marleen Kappe, Anja Janssen,  
Erik Matthijssen
Geert van der Klugt,
Anna Semler

SLEWE GALLERY
t/m 20/02

RESET
Karel Appel

11/02–14/02

ART ROTTERDAM
27/02–26/03

UNDERCOVER
Irma Boom

GALERIE VAN GELDER
t/m 06/02 
in GvG

THE ROTATING PAINTING SHOW
Elvire Bonduelle

t/m 17/02 
in AP

PLAY & CONNECT
Takako Saito

11/02–14/02

ART ROTTERDAM 
Elvire Bonduelle, Olivier Mosset,
Jaap Kroneman, Marijke van Warmerdam

20/02–30/03 
opening: 20/02, 17:00–19:00  
in GvG

AFTER GEROLAMA CARDAN'S SUSPENSION
Elvire Bonduelle, Nicolas Chardon, François Dey, 
Hreinn Fridfinnsson, Voebe de Gruyter, 
Klaas Kloosterboer, Wjm Kok, Olivier 
Mosset, Gerhard Richter, Takako 
Saito, Marijke van Warmerdam

PS
22/01–24/01 
opening: 22/01, 18:00–20:00

NIGHT AT THE OBSERVATORY
Frédéric Dialynas Sanchez, Jean Sébastien Grill, 
Nic Ford

31/01–28/02  
opening: 31/01, 16:00–18:00

NOTES AND LETTERS
Marie Shannon

29/02–01/05  
opening: 29/02, 18:00–20:00

JULIAN DASHPER & FRIENDS
Steven Aalders, Ralf Brög, Matthew Deleget, 
Daniel Göttin, Michelle Grabner, Carla Klein,  
W.J.M. Kok, Rossana Martinez, Gerold Miller, 
Victoria Munro, Machiel van Soest, 
DJ Simpson, Tilman, 
Jan Maarten Voskuil

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

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



De Witte Raaf  – 179 / januari – februari 2016 16

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

• NI 55 JAAR | NI 55 YEARS
Jubileumtentoonstelling met 
kunstenaars van de galerie
 t/m 20/02

• Art Rotterdam [stand 68]
Hamid El Kanbouhi, Omar Koubâa, 
Marjan Teeuwen, Jean-Marc Spaans
 11/02–14/02

  

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

• Master Artistic Research
 04/02–06/02

• Art Rotterdam
Projections with Shana Moulton & 
Intersections with Helgi Thorsson
 11/02–14/02

• Solo tentoonstelling
Helgi Thorsson
 26/02–27/03

• Solo tentoonstelling
Dunja Herzog
 i.s.m. Stroom Den Haag
 08/04–08/05

  

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

• Display Show
Samenstelling: Céline Condorelli,  
James Langdon en Gavin Wade
   16/01–20/03

Ondertussen: iii: self-made 
performative media
 t/m 28/02

OpZicht: Majda Vidakovic
 t/m 26/01

OpZicht: Daan Liu
 27/01–15/03

  

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)62/890.06.91
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

• Project 01
   Opening: 06/03

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

• The Space Between  
 (recaptured)
Harry Markusse, Sander Reijgers, 
Eelke van Willegen
 expositie verlengd t/m 24/01

• From dust to dust, or digital
Otto Egberts, Marcel Wesdorp
 Opening: 30/01, 16:00 
 30/01–28/02

• Rotterdam Contemporary  
 Artfair
o.a. Kevin Bauer (installatie)
 11/02–14/02

• Seeing and Perception – 
 Rijksacademie Alumni
o.a. Shigeo Arikawa
 05/03–20/03

  

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

• Face to Face
Christoph Girardet & Matthias Müller, 
Bjørn Melhus, Stefan Panhans en 
Meg Stuart
 06/02–12/03

• Encounters at  
 Art Rotterdam
Mark Bain, Pascal Gielen, Xander 
Karskens, Reinbert de Leeuw, 
Liesbeth Levy, Thijs Lijster, & 
K. Schippers
 11/02, 11:00–16:00

• Allen Ginsberg in  
 The Netherlands —  
 1983 Revisited
Mondriaan Quartet, Palinckx & 
Palinckx, Han Buhrs, Eddie Woods & 
Joep Bremmers
 Arminius Kerk, Museumpark 3, 
 Rotterdam 
 11/02, 20:00–22:00

• Arco Madrid
 ET AL. – FOR THE COMMON GOOD
 24/02–28/02
  

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

• Martin Fenne 
textielwerken
 t/m 07/02

• Art Rotterdam [stand 48]
Martin Assig, Robbie Cornelissen, 
Zeger Reyers 
 11/02–14/02

• Andrea Freckmann, 
 Lilian Kreutzberger 
schilderijen, werk op papier, 
wall reliefs
 21/02–20/03

  

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

• Un certain regard
Group exhibition
 06/02–19/03

• Art Rotterdam [stand 28]
Lennart Lahuis
 11/02–14/02

• Independent Brussels
Raúl Ortega Ayala
 20/04–23/04

  

LIVINGSTONE 
GALLERY
Anna Paulownastraat 70 A/B
+31 (0)70/360.94.28
wo–za 12:00–17:00
laatste zo/maand (of op afspraak)
www.livingstonegallery.nl

• How heavy is time?
Groepstentoonstelling 25 jaar 
Livingstone
 t/m 12/03

• Art Rotterdam [stand 23]
Detroit house, Ryan Mendoza, 
Raquel Maulwurf, Manfred Schneider
 11/02–14/02

• PULSE New York
Daniele Galliano, Raquel Maulwurf, 
Manfred Schneider
 03/03–06/03
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

In een recent interview met Artpress zegt de 
Franse kunstenares Dominique Gonzalez-
Foerster (°1965) (haar naam wordt syste-
matisch afgekort als DGF, naar analogie met 
legendarische Franse acroniemen zoals 
BHL, DSK en CDG) met een verwijzing naar 
Arthur Rimbaud: ‘Als modern zijn betekent 
dat je een plan bedenkt om aan de traditie te 
ontsnappen, en als het erom gaat grenzen 
te overstijgen: ja, dan ben ik absoluut 
modern.’ Ze vertelt voorts over een notitie 
die ze heeft teruggevonden tussen haar 
papieren en waarop te lezen stond: 
‘Wanneer ik boos ben, dan ben ik boos op 
Marcel Duchamp.’ DGF benadrukt de domi-
nante invloed die Duchamp heeft op haar 
werk, voornamelijk omdat hij het moderne 
kunstwerk opnieuw heeft gedefinieerd – of  
liever: omdat hij het mede onmogelijk heeft 
gemaakt om nog langer een vaststaande en 
eenduidige definitie van een kunstwerk te 
geven, en van de grenzen of  de uitstraling 
ervan. Het is verleidelijk om met die uitspra-
ken in het achterhoofd haar overzichtsten-
toonstelling in het Centre Pompidou te 
bekijken, te meer omdat ook de titel 1887 – 
2058 expliciet naar Duchamp verwijst: 
1887 was het geboortejaar van de Franse 
kunstenaar. 
 In 1887 – 2058, en in haar oeuvre, werkt 
DGF grofweg met drie ‘basismaterialen’: 
ruimte, film, en haar eigen beeltenis, 
lichaam of  levensloop. Die drie ‘grondstof-
fen’ worden bijna altijd tegelijkertijd 
gebruikt, alleen de verhouding verschilt. In 
sommige van haar films duikt ze zelf  op; in 
de meeste films is de intensivering van de 
ruimte belangrijk; en in enkele werken ver-
schijnt ze als driedimensionaal, ruimtelijk 
hologram. De ene keer maakt DFG ‘environ-
nements’ – een term die ze verkiest boven het 
vaker gebruikte en mechanisch klinkende 
woord installatie – met een soms uitgespro-
ken biografische lading, de andere keer 
nodigt ze de tentoonstellingsbezoeker uit 
een ruimte te bezoeken aan de hand van 
een bijna filmisch scenario, bepaald door 
beeld, geluid of  een vooraf  opgesteld tijds-
verloop. In al die gevallen zijn er werken uit 
het veelzijdige oeuvre van Duchamp aan te 
wijzen waarvan DGF de principes of  de con-
sequenties verder uitwerkt, en waar ze niet 
zelden openlijk naar verwijst.
 Het begint al in de eerste ruimte, met als 
titel Espace 77, die aansluit op de ingang tot 
‘Espace 315’ van Centre Pompidou, waar 
een tentoonstelling van Julien Prévieux 
loopt. Deze ruimte maakt niet echt deel uit 
van het parcours, maar is een soort van 
antichambre waar bezoekers gehaast en 
onoplettend doorheen kunnen lopen. Bij 
nader inzien plaats DGF zich met Espace 77 
echter nadrukkelijk in de kunstgeschiedenis 
en in een artistieke traditie. Ze brengt een 
hommage aan Marcel Duchamp (1887-
1968), aan wiens werk het pas geopende 
Centre Pompidou in het voorjaar van 1977 
een retrospectieve wijdde (vandaar de naam 
van de zaal). DGF bekleedde de vloer met 
grijze tapijttegels, verzamelde palmplanten 
in een pot, kleefde op de glazen gevels een 
zaalzicht op ware grootte – licht, doorschij-
nend en schimmig – van de tentoonstelling 
uit 1977, en zette stoelen neer waarin 
bezoekers de catalogus kunnen lezen (van 
haar tentoonstelling, niet die van 
Duchamp). Is dit een reconstructie van 
Duchamps retrospectieve? Grappig is in elk 
geval dat de stoelen – buismeubilair met 
bruin leder van Michel Cadestin, getiteld 
Fauteuil Président – uit 1978 dateren. Ze zijn 
dus nipt anachronistisch. Dat geldt strikt 
genomen voor alles wat hier te zien is: de 
planten zijn geen veertig jaar oud, en de 
werken van Duchamp worden slechts foto-
grafisch gereproduceerd.
 Nog een ander object is vermeldens-
waard: een leeg kubusvormig volume in 
glas op een witte sokkel. Het staat op een 
twintigtal centimeter van de muur, waarop 
enerzijds een motto van de Spaanse schrij-
ver Enrique Vila-Matas is aangebracht, en 
anderzijds een lijst met jaartallen en gebeur-
tenissen tussen 1887 en 2058. Het ding 

stoort een beetje, maar lijkt verder geen 
belang te hebben. Volgens het bezoekers-
gidsje gaat het echter om een vitrine van 
Philippe Parreno (°1964), een land- en 
generatiegenoot van DGF. Bij nader inzien 
lijkt er een gaatje met een diameter van 
enkele millimeters in de voorzijde van het 
glazen volume te zitten. Rond deze opening 
is het glas bewasemd of  besmeurd, alsof  
iemand er tegen heeft geademd of  er een 
bezwete handpalm tegenaan heeft gelegd. 
Toch kan de vlek – volkomen egaal – niet 
worden uitgewist: het is een dunne film die 
Parreno op het glas heeft aangebracht, en 
waarin hij het gaatje heeft uitgespaard. Die 
cirkelvormige opening doet denken aan de 
‘trous de voyeur’ van Etant Donnés, het laat-
ste werk van Duchamp uit 1966. Bij 
Duchamp werd door een houten deur een 
naakte vrouw in een landschap bespied; in 
deze glazen vitrine is er niets te zien – de 
kast biedt enkel zicht op wat zich erachter 
bevindt, namelijk de chronologie van de 
tentoonstelling en de tentoonstelling zelf. In 
die zin wordt de vitrine van Parreno een 
symbolisch schaalmodel van Espace 77, en 
net als de eerste zaal in het geheel een pre-
lude op 1887 – 2058, en een invitatie om 
door de bril van Duchamp naar het werk 
van DGF te kijken.
 Brasilia Hall is een tweede ontvangst-
ruimte na Espace 77: leeg, langwerpig en 
bekleed met felgroen kunstgras. De zaaltitel 
prijkt in roze neonletters op de witte muur, 
en aan het eind is een video opgesteld van 
de esplanade van Brasilia – de modernisti-
sche stad van Niemeyer en Costa uit de 
jaren vijftig. De esplanade vormde een begin 
– het begin van een nieuwe plek, een radi-
caal nieuwe stad. Ook in de ruimte van DGF 
wordt een begin gemaakt – een tweede 
begin van de tentoonstelling. Vervolgens 
gaat het parcours de hoek om, langs Séance 
de Shadow II (blue), in 1998 in een andere 
versie te zien in Tate Modern en lenig en vir-
tuoos voor deze retrospectieve herwerkt. 
(Zowat alles op 1887 – 2058 werd de afge-
lopen twintig jaar elders getoond.) Séance de 
Shadow II (blue) vormt een derde begin – of  
een derde uitstel van de ‘echte tentoonstel-
ling’: het is een catwalk, een ‘rode’ maar in 
werkelijkheid blauwe loper voor de tentoon-
stellingsbezoeker die, gewoon door te bewe-
gen, met enkele seconden vertraging, spots 
of  flitslichten doet aangaan zodat langwer-
pige schaduwen op de muur vallen.
 Drie kamers ver, en DGF heeft vooral leeg-
te getoond, tijdelijk gevuld met publiek. Het 
vierde werk is anders – en hier stokt de ten-
toonstelling even. euqinimod & costume, in 
2014 te zien in 303 Gallery te New York, is 
een openlijk autobiografisch werk, in de 
trant van Sophie Calle, die het (soms) beter 

doet. Het is een vierkante ruimte met in het 
midden een ronde bank, en aan de wanden 
allerlei persoonlijke spulletjes: tekeningen, 
foto’s en voornamelijk kleren. Veel meer dan 
informatie reiken ze niet aan, en het gaat 
om informatie die – in ons openlijk openhar-
tige tijdperk, met Twitter, Instagram en 
Facebook – gemeengoed is geworden: om 
met de materialiteit en de beelden van 
andermans privéleven geconfronteerd te 
worden, hebben we geen kunstenaars meer 
nodig. Er hangt ook een foto van DGF ver-
kleed als Edgar Allen Poe. Elders in de ten-
toonstelling duikt ze tot vervelens toe op in 
de gedaante van andere beroemde figuren 
of  personages: Bob Dylan, Véra Nabokov, 
Emily Brontë, Gustav Aschenbach, Scarlett 
O’Hara, Marilyn Monroe, Fitzcarraldo 
(zoals vertolkt door Klaus Kinski in de 
gelijknamige film van Werner Herzog)… 
DGF organiseert die verkleedpartijen – een 
recent en hopelijk tijdelijk verschijnsel in 
haar oeuvre – uiteraard in navolging van 
Duchamp en diens vrouwelijke alter ego 
Rrose Sélavy, en allicht zal ze daarmee 
onder meer de veranderlijkheid van identi-
teiten, de verschuivende grenzen tussen de 
geslachten, de kameleontische veelzijdig-
heid van de artiest en de grote invloed van 
celebrities op onze persoonlijkheidsvorming 
willen aanduiden. Dat soort inzichten is 
vandaag evenmin onthullend. Het pro-
bleem is bovendien dat er weinig of  geen 
betekenisvolle verschillen tussen deze per-

sonificaties te bespeuren zijn, en dat de gelij-
kenis met DGF iedere keer zodanig over-
heerst dat de portretteringen niet meer 
verrassend zijn, en zelfs narcistisch en 
gênant worden.
 Na euqinimod & costume geeft het par-
cours uit op de glazen buitengevel van het 
Centre Pompidou. Hier toont DGF met 
Promenade opnieuw waar ze echt goed in is: 
door een paar eenvoudige ingrepen een plek 
fabelachtig maken, en transformeren tot 
een plaats waar iets staat te gebeuren zon-
der dat meteen duidelijk wordt wát – er is 
slechts één ding zeker: de bezoeker kan 
samen met de ruimte de hoofdrol spelen. 
DGF heeft vanaf  dit punt een ommegang 
gemaakt, langs het plein voor het museum, 
de hoek om voorbij de Fontaine Stravinsky, 
en nogmaals de hoek om langs de Rue du 
Renard. Alle volgende werken sluiten op dit 
pad aan, dat dus ook altijd ruimschoots – 
aan de rechterzijde – uitkijk biedt op de 
directe omgeving van het museum. 
Promenade bestaat uit niet meer dan een 
geluidsband van een tropisch onweer. Het 
geluid klinkt in deze gang alsof  het niet 
alleen regent in de tentoonstelling, maar 
ook in de straten en op de pleinen van Parijs. 
Het resultaat is betoverend, omdat DGF sub-
tiel gebruikmaakt van de architectuur van 
Rogers & Piano om de grenzen tussen bin-
nen en buiten – akoestisch – op te heffen, 
terwijl het glas ervoor zorgt dat de stad en 
de mensen op straat een afgesloten schouw-
spel blijven. Even voorbij de eerste hoek van 
de ommegang gebeurt iets gelijkaardigs in 
een aparte ruimte die op de gang uitgeeft. 
Splendide Hôtel (annexe) is een vervolg op de 
tentoonstelling die DGF in 2014 maakte in 
het Palacio de Cristal in Madrid, dat in 1887 
werd opgetrokken als een variant op het 
beroemde Crystal Palace in Londen uit het-
zelfde jaar. In dit ‘environnement’ bevinden 
zich acht schommelstoelen op kamervul-
lend tapijt; de achterwand bestaat uit vijf  
holle of  bolle spiegels. De reflectie van deze 
spiegels doet samen met het glas van het 
Centre Pompidou opnieuw de grenzen met 
de buitenwereld vervagen; even lijkt het bij-
voorbeeld alsof  de groene neonletters 
SPLENDIDE HOTEL geen deel uitmaken van 
de tentoonstelling, maar buiten rondzwe-
ven, op de Place Igor Stravinsky of  voor de 
gevel van de Église Saint-Merri. Het spiegel-
beeld van gehaaste passanten op het trot-
toir krimpt, en zwelt net voor ze uit het blik-
veld verdwijnen weer aan tot ware grootte. 
Niet alleen maximaliseert DGF zo de poten-
ties van de museumarchitectuur en de visu-
ele relaties met de omgeving, ze overstijgt 
ook de moderne 20e-eeuwse traditie van de 
installatie. In 1938 en 1942 veranderde 
Duchamp twee tentoonstellingen over het 
surrealisme ingrijpend, de eerste keer door 
het plafond vol te hangen met zakken steen-
kool, de tweede keer door met een koord van 
zestien mijl lang een spinnenweb tussen de 
geëxposeerde werken te weven. Duchamp 

Dominique Gonzalez-Foerster

Espace 77, zicht op de tentoonstelling ‘Dominique Gonzalez-Foerster, 1887-2085’, Centre Pompidou, Parijs 
© Philippe Migeat, Centre Pompidou, 2015

De grenzen van een kunstwerk
Dominique Gonzalez-Foerster (en Marcel Duchamp) in Centre Pompidou

Dominique Gonzalez-Foerster

Splendide Hôtel (annexe), zicht op de tentoonstelling ‘Dominique Gonzalez-Foerster, 1887-2085’,  
Centre Pompidou, Parijs. © Grégoire Vieille, Centre Pompidou, 2015
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beperkte zich echter tot de ruimte van de 
tentoonstelling; het onderscheid tussen de 
expositie en de buitenwereld bleef  overeind. 
DGF vergroot de nog bescheiden architec-
turale intenties van Duchamp uit, en cre-
eert een invloedssfeer waarvan de limieten 
en de gevolgen minder duidelijk aan te 
geven zijn.
 DGF heeft ondertussen een hele reeks 
interventies op haar naam staan waarin ze 
de werkelijkheid en de onopvallendheid 
van de alledaagse omgeving laat overlap-
pen met, of  besmetten door de artificialiteit 
van een artistieke ingreep – en vice versa. 
In 2002 maakte ze op de elfde Documenta 
Park, plan d’évasion – grotendeels bestaand 
uit klassiek, functioneel parkmeubilair – in 
het Staatspark Karlsaue. In 2004 ‘tropica-
liseerde’ DGF – zoals ze het toen nog noem-
de – verschillende plekken in deSingel in 
Antwerpen naar aanleiding van de ten-
toonstelling Alphavilles. Een blijvend gevolg 
is Tropicalisation in de grote binnentuin van 
deSingel (een vijvertje met rots en verlich-
tingspaal). In 2014 construeerde ze – als 
afsluiting van het door Moritz Küng gecu-
reerde project Curating the Campus – aan de 
ingang van de nieuwbouw van deSingel 
Ballard Garden: een leeg zwembad dat via 
een zijingang bereikt kan worden. In 2007 
installeerde ze voor Skulptur Projekte 
Münster op een open grasvlakte een thema-
park, vol met verschaalde replica’s van 
bestaande werken uit de rijke geschiedenis 
van deze tienjaarlijkse beeldententoonstel-
ling. De ingrepen hebben allemaal iets ach-
teloos. Ze vragen niet meteen om aandacht, 
en stellen het traditionele statuut van het 
kunstwerk als bewonderenswaardig, 
prachtig, subliem en licht behaagziek 
object ingrijpend in vraag, als ze het al niet 
terzijde schuiven – inderdaad in de traditie 
van Duchamp. In het Centre Pompidou 
demonstreert DGF hoe ze die wisselwerking 
tussen het artistieke en het alledaagse ook 
binnen de architectuur van een museum 
kan realiseren.
 In het parcours van de tentoonstelling is 
er tevens een donkere ruimte voorzien 
waarin films vertoond worden, zoals Otello 
1887 uit 2015 – scènes uit de opera van 
Verdi opgevoerd in het Palacio de Cristal – 
of  Véra & Myster Hyde, eveneens uit 2015, 
waarin de kunstenares achtereenvolgens 
als Bob Dylan en Véra Nabokov opduikt. 
Ook in deze filmwerken lijkt DGF het medi-
um te willen verleggen of  vervagen. Ze doet 
dit door bijvoorbeeld te spelen met de gen-
reconventies van de opera, of  door nogal 
vergezochte narratieve verbanden te leg-
gen tussen Nabokov, Dylan en het duivelse 
duo Jekyll en Hyde, maar ze slaagt nauwe-
lijks in haar opzet. Noreturn uit 2009 is wel 
geslaagd, omdat in deze film de ervaring 
van een van haar ‘environnements’ is vast-
gelegd op een vrij eenvoudige manier, en 
met behulp van een komisch rommelige 
soundtrack van Arto Lindsay. In 2009 
richtte DGF de Turbine Hall van Tate 
Modern in zoals dat nodig zou kunnen zijn 
in 2058. (Aan dit werk is ook het jaar ont-
leend dat deze retrospectieve in de toekomst 
begrenst – de werken op 1887 – 2058 zijn 
gemaakt tussen 1985 en 2015.) Op de 
vlucht voor onophoudelijke regen zouden 
de Londenaars er kunnen schuilen en over-
nachten op tweehonderd stalen stapelbed-
den, voorzien van oude boeken en opge-
steld tussen enkele grote kunstwerken, 
waaronder een gigantische spin van Louise 
Bourgeois. In de film Noreturn wordt een 
meute geüniformeerde schoolkinderen op 
deze plek losgelaten; uiteindelijk vallen ze 
uitgeput op de bedden in slaap.
 In 1977 organiseerde Jean Clair, curator 
van de Duchamptentoonstelling in het 
Centre Pompidou, een symposium getiteld 
Marcel Duchamp: tradition de la rupture ou 
rupture de la tradition? Met haar ‘environne-
ments’ en ruimtelijke ingrepen plaatst DGF 
zich in die moderne traditie van de breuk 
met het traditionele kunstwerk. Het is 
afwachten of  die paradox ook in 2058 nog 
levendige en boeiende kunst zal opleveren.

Dominique Gonzalez-Foerster, 1887 – 
2085, tot 1 februari in Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, Parijs 
(01/44.78.12.33; centrepompidou.fr).
 De tentoonstelling is van 23 april tot 7 
augustus te zien in K20, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf  (0211/83 81-204; 
kunstsammlung.de).

STEYN BERGS

Riet Wijnen (1988, Venray, Nederland) 
maakt voornamelijk gebruik van fotografie, 
video en tekst. In haar werk verkent ze de 
relaties tussen abstractie, perceptie en taal. 
Vaak produceert ze ‘reconstructies’ die de 
verschillende lagen van een bepaald (histo-
risch) onderwerp blootleggen, een proces 
waaraan intensief  onderzoek voorafgaat. Ze 
publiceert ook boeken en cahiers, zoals 
Marlow Moss (2013) en Abstraction Création: 
Art non-figuratif  (een vertaling en heruitga-
ve, 2014). Bovendien onderhoudt ze The 
Registry of  Pseudonyms, een bestand met 
pseudoniemen, te vinden op registryofpseu-
donyms.com. Deze publicaties en website 
functioneren autonoom, maar vormen 
tegelijkertijd een belangrijk referentiekader 
voor haar werk. Momenteel werkt ze aan de 
zestiendelige cyclus Sixteen Conversations on 
Abstraction, waarvan de eerste twee 
‘gesprekken’ ondertussen afgewerkt zijn.

Steyn Bergs: Sinds 2012 vormen abstractie 
en abstracte kunst – met name uit het vroege 
modernisme – het voornaamste onderwerp van 
jouw werk. Hoe ben je in dat thema geïnteres-
seerd geraakt?
Riet Wijnen: Moeilijke vraag. Mijn belang-
stelling voor kunst in het algemeen werd 
zeker gevoed door het feit dat ik op de mid-
delbare school uitgebreid kunstgeschiedenis 
kreeg. Dat verklaart allicht waarom ik tij-
dens mijn studie aan het Sandberg Instituut 
ook enkele vakken op de Universiteit van 
Amsterdam hebt gevolgd, waaronder 
Inleiding in de kunstgeschiedenis I en II… Toch 
denk ik dat onderwijs niet de voornaamste 
voedingsbron is geweest voor mijn interesse 
voor abstracte kunst. Ik moet eigenlijk 
steeds aan een ervaring uit mijn jeugd 
terugdenken als ik mijn fascinatie voor 
abstractie wil verklaren.
S.B.: Vertel op! 
R.W.: Ik herinner me dat we op de basis-
school elke week een dictee hadden, op 
maandag een oefendictee, en op vrijdag het 
echte dictee waar we een cijfer voor kregen. 
Wanneer je het oefendictee op maandag 
foutloos maakte, hoefde je niet meer aan 
het echte dictee op vrijdag deel te nemen. 
Via de oude schriften van mijn zus kwam ik 
er al snel achter dat de dictees nog exact 
hetzelfde waren als twee jaar daarvoor. Elke 
zondagavond stampte ik de woorden in 
mijn hoofd. Ik wist niet precies wat ze bete-
kenden of  hoe bijvoorbeeld de vervoeging 
van werkwoorden exact in elkaar stak, 
maar wel hoe ze eruitzagen. Op maandag-
ochtend reproduceerde ik dat letterbeeld, 
zodat ik op vrijdag het echte dictee niet 
hoefde te maken. Voor mij waren die woor-
den op dat moment niet meer dan vormen 
die uit ‘letters’ bestonden. Ze hadden geen 
enkele betekenis. Die abstracte relatie met 
de taal ervaar ik opnieuw wanneer ik naar 
abstracte kunst kijk.
S.B.: Kan je dat uitleggen?
R.W.: In een museum loop ik vaak recht-
streeks naar de zaal waar de abstracte kunst 
van het begin van de 20e eeuw gepresen-
teerd wordt. Ik hou ervan om ‘gewoon te 
kijken’ naar de vlakverdelingen en kleuren, 
maar onmiddellijk ontstaat er ook een men-
tale strijd. Mijn hersenen willen het ‘ding’, 
het ‘abstracte’, ‘non-figuratieve’ werk 
namelijk uitleggen of  op zijn minst beschrij-
ven. Simpele woorden en omschrijvingen 
als ‘zwarte lijnen’, een ‘gele, blauwe en 
zwarte rechthoek’ of  ‘meerdere witte recht-
hoeken’ spoken door mijn hoofd. Onbewust 
schrijf  ik al een ‘introductie’ of  ‘voorwoord’ 
– en de zaalteksten in het museum doen 
daar nog een schepje bovenop. Ratio en 
logica krijgen meteen de bovenhand. Dit 
doet me denken aan wat de Britse construc-
tivistische kunstenaar Marlow Moss schrijft 
in het derde nummer (1934) van het histo-
rische tijdschrift Abstraction Création: Art 
non-figuratif (1932-1936): ‘To help the 
inexperienced observer I advise him to look 
at my work without prejudice.’ Ik zou zelf  
niets liever willen… maar kunnen we eigen-
lijk wel kijken zonder meteen te beschrijven 
of  te interpreteren, zonder de tussenkomst 

van taal? Is het mogelijk om totale abstrac-
tie waar te nemen? Ik denk helaas van niet 
– en precies dat onvermogen houdt mijn 
fascinatie gaande.
S.B.: Je eerste werk over abstractie, A 
Conversation on Reality (2012), is een tekst, 
meer bepaald een script dat je in uitgeprinte 
vorm tentoonstelt. Het gaat om een fictief  
gesprek tussen prominenten uit kunst en 
wetenschap – Piet Mondriaan, Wassily 
Kandinsky, Rainer Goebel, Leo Steinberg en 
Evelyn Fox Keller – die vanuit wisselende 
gezichtspunten (wetenschappelijk versus artis-
tiek, rationeel versus intuïtief) van gedachten 
wisselen over hun perceptie van abstractie. De 
gespreksvorm keert opvallend vaak terug in je 
werken over abstractie. Waarom? 
R.W.: A Conversation on Reality kwam voort 
uit de scriptie die ik voor mijn master aan 
het Sandberg Instituut (Amsterdam) 
schreef, en die een persoonlijk onderzoek 
naar perceptie omvatte. Het eerste deel was 
een essay, een vorm waarmee ik worstelde. 
Daarom schreef  ik het tweede deel in 
gespreksvorm. Het resultaat was een fictie-
ve discussie waarbij ik bestaande bronnen 
als uitgangspunt nam voor de uitspraken 
van de diverse karakters, maar ze gedeelte-
lijk ook fictionaliseerde. Rainer Goebel heeft 
het over de mogelijkheid met behulp van 
fMRI te ‘lezen’ wat iemand denkt of  ziet; 
Steinberg bespreekt de relatie tussen de 
opkomst van abstracte kunst en de uitvin-
ding van de microscoop en de telescoop, en 
Keller onderzoekt onder meer de construc-
tie van de werkelijkheid op basis van wat 
men ziet met het geestesoog. Maar ook 

Mondriaan en Kandinsky verschijnen ten 
tonele in dit gesprek, dat uiteindelijk uit-
mondde in A Conversation on Reality. Ik had 
meteen het gevoel dat het gesprek als vorm 
bij het thema van de abstractie paste.
S.B.: Waarom was juist de gespreksvorm zo 
geschikt om abstractie te bespreken? 
R.W.: Omdat van het gesprek een transfor-
merende kracht uitgaat. In een gesprek is er 
altijd die andere aan wie je iets duidelijk 
moet maken. De ruimte tussen de gespreks-
partners zorgt ervoor dat de inhoud van de 
conversatie voortdurend aan verandering 
onderhevig is en de betekenis steeds kan 
ontsporen. Een tekst van één enkele auteur 
is vaak naar een conclusie toegeschreven of  
volledig op het onderbouwen van een 
bepaalde stelling gericht – teksten bevorde-
ren het lineaire denken. In een gesprek ligt 
de nadruk daarentegen op non-lineair den-
ken, het hardop nadenken, op het formule-
ren an sich. Om die reden ben ik dol op 
transcripties van gesprekken tussen kun-
stenaars uit het verleden, zoals Investigating 
Sex: Surrealist Discussions (1928-1932), 
Artists’ Sessions at Studio 35 (1950) en The 
Waldorf  Panels on Sculpture (1965). Door 
zijn openheid en transformerende kracht is 
de gespreksvorm ook geschikt om de relatie 
tussen taal en abstractie te thematiseren.
S.B.: Je tweede werk over abstractie was een 
kleine uitgave over de Britse constructivistische 
kunstenaar Marlow Moss. Wat bewoog je om 
met haar aan de slag te gaan?  
R.W.: Voor A Conversation on Reality deed ik 
onderzoek naar onder anderen Piet 
Mondriaan, en op een gegeven moment 
botste ik op een schilderij – Compositie met 
dubbele lijn en blauw vlak uit 1934 – dat spre-
kend op een Mondriaan leek, maar waar de 

Riet Wijnen

Marlow Moss, 2013, publicatie

Riet Wijnen

The Registry of  Pseudonyms, 2013-, werk op het internet (registryofpseudonyms.com), pagina met informatie 
over Marlow Moss

Riet Wijnen

Abstraction Création: Art non-figuratif  (reprint &  
translation), 2014, publicatie

Het gesprek als methodiek
Gesprek met Riet Wijnen
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naam van een zekere Marlow Moss onder 
stond. Dat maakte me nieuwsgierig en dus 
ben ik me in haar gaan verdiepen. Marlow 
Moss wordt vaak gezien als een volgelinge 
of, erger nog, een epigoon van Mondriaan. 
Nochtans heeft ze een aantal belangrijke 
‘uitvindingen’ gedaan, die hebben bijgedra-
gen aan de ontwikkeling van het vocabu-
laire van het neoplasticisme, waaronder de 
‘dubbele lijn’ die doorgaans als een vondst 
van Mondriaan wordt beschouwd. Om 
diverse redenen bleef  ze echter onbekend: 
ze was een einzelgänger en werd pas op late-
re leeftijd kunstenaar; ze sprak of  schreef  
niet graag over haar werk; een groot deel 
van haar oeuvre werd vernietigd toen het 
landhuis dat ze samen met haar levenspart-
ner, de schrijfster A.H. Nijhoff  (de androgy-
ne schrijversnaam van Netty Nijhoff), in 
Gauciel bewoonde in 1944 gebombardeerd 
werd. En alsof  dat nog niet volstond, stierf  
ze vlak na de opening van haar tweede solo-
tentoonstelling op 69-jarige leeftijd aan 
kanker. Haar werken werden geërfd door 
Nijhoffs zoon Stephan, fotograaf  en assis-
tent van Man Ray, en verdwenen uiteinde-
lijk in een kluis in of  nabij Zürich. Het is 
onduidelijk hoe ze daar terecht zijn geko-
men en aan wie die kluis toebehoort. 
S.B.: Marlow Moss heeft de vorm van een 
nogal droge lijst ‘feiten’ over de kunstenaar.
R.W.: Tijdens mijn onderzoek botste ik 
steeds meer op contradicties in de weinige 
bronnen die over Moss bekend zijn. Die zijn 
onder meer te wijten aan het feit dat Nijhoff  
een karakter van haar roman Het Veilige 
Hotel op Moss baseerde en de details van 
haar relaas als harde feiten werden geïnter-
preteerd. Ik besloot om de diverse bronnen 
grondig te analyseren en lijstjes te maken 
om de tegenstrijdige gegevens in kaart te 
brengen. Dat leidde tot de uiteindelijke vorm 
van de publicatie, die enkel uit lijstjes met 
‘feiten’ over Moss bestaat. 
S.B.: Wat had je daarmee op het oog? 
R.W.: Ik wilde een alternatieve biografie 
opstellen, die op een indirecte wijze blootlegt 
hoe geschiedenis, soms via misverstanden, 
wordt geconstrueerd. Die interesse in de ver-
menging van fictie en realiteit keert ook terug 
in The Registry of  Pseudonyms, een ‘work in 
progress’ op het net (registryofpseudonyms.
com) dat bestaat uit een lijst van pseudonie-
men met daarnaast de echte naam, waarbij 
soms ook de redenen worden aangegeven 
waarom iemand zijn naam geheim wilde 
houden. Ook Moss is erin opgenomen – ze is 
namelijk geboren als Marjorie Jewel Moss, 
en veranderde haar voornaam op haar der-
tigste in het androgyne Marlow.
S.B.: Je vindt het gesprek een geschikte vorm om 
het over abstractie te hebben, maar in Marlow 
Moss en The Registry of  Pseudonyms verlaat 
je de gespreksvorm ten faveure van loutere 
opsomming – zowat het omgekeerde van een 
uitwisseling, zou je kunnen zeggen. 
R.W.: Dat klopt, in die publicaties staat de 
relatie tussen vorm en taal niet centraal, al 
neigt Marlow Moss wel naar een gespreks-
vorm: een ‘gesprek’ tussen de ‘feiten’ uit de 
verschillende bronnen. Behalve een toene-
mende interesse in de relatie tussen vorm en 
taal en in de methodiek van de gespreks-
vorm, lokte A Conversation on Reality ook 
een interesse uit in historische bronnen, en 
de vervorming en manipulatie van deze 
bronnen. Die problematiek heeft dan weer 
te maken met de dunne scheidingslijn tus-
sen fictie en non-fictie, en de rol van een 
auteur. Dat thema duikt niet alleen op in 
mijn publicaties Marlow Moss en The 
Registry of  Pseudonyms, maar ook in 
Abstraction Création: Art non-figuratif  
(reprint & translation) (2014), een heruit-
gave van het historische cahier van de 
gelijknamige groep kunstenaars (1931-
1936). 
S.B.: Hoe kwam je bij dat cahier terecht?
R.W.: Via Moss. De enige teksten die zij over 
haar werk heeft gepubliceerd, zijn namelijk 
in dat tijdschrift verschenen. Toen ik voor 
het eerst een van de heruitgaven onder ogen 
kreeg en een aantal bijdragen provisorisch 
vertaalde, had ik meteen het gevoel dat het 
om een belangrijke historische bron ging. Ik 
besloot om een facsimile van de cahiers met 
een Engelse vertaling uit te geven.
S.B.: De cahiers van Abstraction Création: 
Art non-figuratif  waren nochtans al in 1968 
heruitgegeven bij Arno Press in New York, en in 
1973 door Paule Nemours in Parijs.
R.W.: Ja, maar ze zijn nauwelijks nog te vin-
den, en enkel in het Frans. De oorspronke-
lijke cahiers verschijnen af  en toe op de 
markt voor woekerprijzen, de heruitgaven 

zijn alleen beschikbaar via collecties en 
bibliotheken – zo bezit het Stedelijk Museum 
in Amsterdam naast de oorspronkelijke 
nummers 1, 4 en 5 ook de heruitgave uit 
1968. Alleen al omwille van de kwestie van 
toegankelijkheid leek het me logisch om 
deze herdruk te initiëren.
S.B.: Los van de beschikbaarheid blijft toch de 
vraag waarom je voor een zuiver facsimile – een 
appropriatie – van deze cahiers hebt gekozen. 
R.W.: Omdat ik het ‘gesprek’ tussen de kun-
stenaar en hun werken wilde behouden 
zoals het in de cahiers afgedrukt staat. Waar 
het bij Marlow Moss ging om het aantonen 
van tegenstrijdigheden in de constructie 
van de geschiedenis, wilde ik bij Abstraction 
Création: art non-figuratif  zoveel mogelijk de 
bron in haar oorspronkelijke vorm behou-
den. De vereniging Abstraction Création, 
die de cahiers uitgaf, was opgericht om 
abstractie te promoten en tegenwicht te bie-
den aan het figuratieve surrealisme dat in 
de jaren dertig sterk aan invloed won. De 
enige twee criteria waaraan men moest vol-
doen om lid te worden was dat men kunste-
naar was en non-figuratief  werkte. Dat 
resulteerde in een ledenlijst met figuren als 
Moholy-Nagy, Mondriaan, Van Doesburg, 
Calder en Brancusi, maar ook een heel aan-
tal vergeten kunstenaars. De cahiers 
bestonden uit documentatie van werk van 
de leden, en uit teksten die door de leden zelf  
waren geschreven. Die teksten konden de 
meest uiteenlopende vormen aannemen: 
exposés over het eigen werk, uitleg bij de 
gepubliceerde documenten, epistels over de 
ware betekenis van de abstracte kunst, 
maar het kon bijvoorbeeld ook gaan om een 
betoog over de vraag waarom een locomo-
tief  geen kunst is, of  een gedicht waarin 
God als een na-aper wordt bestempeld. Door 
die gevarieerde ledenlijst en extreme diver-
siteit van de teksten vormen de cahiers een 
fascinerende en ongeredigeerde versie van 
een stuk kunstgeschiedenis. Er is geen spra-
ke van selectie, en er zijn ook geen teksten 
van critici of  andere ‘externen’ in te vinden 
die de praktijk van een kunstenaar interpre-
teren of  het werk gebruiken om een bepaald 
betoog aan op te hangen.
S.B.: De herdruk en vertaling van Abstraction 
Création: Art non-figuratif raakt natuurlijk 
ook aan de problematische relatie tussen taal en 
beeldende abstractie: die problematiek staat 
namelijk centraal in de meeste kunstenaarstek-
sten uit het cahier… Sterker nog, de eerste zin 
van de eerste uitgave luidt: ‘abstraction / créa-
tion / art non figuratif  / nous avons choisi ces 
mots pour désigner notre groupement et notre 
activité parce que nous n’en avons pas trouvé de 
moins obscurs ou de moins contestables.’
R.W.: Die zin is een perfect voorbeeld van 
wat me in de Cahiers fascineert: het benoe-
men van abstractie in taal gebeurt er heel 
vaak op negatieve wijze. Voortdurend 
beschrijven kunstenaars hun werk door het 
te hebben over wat het niet is. Het lijkt alsof  
ze hun punt makkelijker kunnen maken 
door te verwijzen naar datgene waar hun 
werk afstand van wilde nemen – de werke-
lijkheid buiten het werk – dan via een posi-
tief  geformuleerd manifest. Je zou het 
natuurlijk op zich reeds merkwaardig kun-
nen vinden dat deze abstract werkende 
kunstenaars woorden, teksten en uitspra-
ken – en een cahier – nodig hadden om te 
bestaan. Alleen het abstracte werk was ken-
nelijk niet genoeg!
S.B.: Werken als Marlow Moss getuigen van je 
fascinatie voor de constructie van de (kunst)
geschiedenis. In de transcripties van gesprekken 
tussen kunstenaars en een werk als Abstraction 
Création ben je dan weer in ‘primaire bronnen’ 
geïnteresseerd. 
R.W.: Ja, maar ook de werken die rond pri-
maire bronnen zijn gebouwd vertellen – 
indirect – een verhaal over het construeren 
van geschiedenis en kunstgeschiedenis. Via 
deze historische casussen kunnen we gelei-
delijk aan begrijpen – op een bijna postkolo-
nialistische manier – hoe we onze (kunst)
geschiedenissen, en mogelijk onze cultuur 
in het algemeen, construeren. 
S.B.: Momenteel werk je aan Sixteen 
Conversations on Abstraction, een complexe 
cyclus werken die zal bestaan uit zestien tekstu-
ele conversaties, zestien beeldende werken in 
verschillende media – die elk aan een van de con-
versaties gekoppeld zijn – en één veranderlijke 
sculptuur. In de conversaties gaan – net als in A 
Conversation on Reality –prominenten uit de 
wetenschap of  de kunst uit verschillende histo-
rische periodes in gesprek over abstractie, waar-
bij telkens één sleutelterm als leidraad fungeert. 
In Conversation One: A Preface discussiëren 

bijvoorbeeld een aantal kunstenaars uit de jaren 
dertig, die allemaal lid waren van Abstraction 
Création en non-figuratief  werkten, over ‘taal’. 
Nieuw aan Sixteen Conversations on 
Abstraction is het evolutieve karakter van het 
werk. Zo zal de sculptuur, die als een soort dia-
gram van de gesprekken fungeert, in de loop van 
deze zestiendelige cyclus – en in het licht van de 
gesprekken – van vorm veranderen… 
RW: …net zoals een gesprek van vorm ver-
andert en de betekenissen in een gesprek 
verschuiven zolang het blijft duren. De 
cyclus is door het gebruik van de gespreks-
vorm te vergelijken met A Conversation on 
Reality, maar het verschil is dat het gesprek 
nu ook wordt ingezet als methodiek. In A 
Conversation on Reality realiseerde ik me al 
dat de gespreksvorm erg geschikt is om de 
relatie tussen taal en abstractie te themati-
seren. In Sixteen Conversations on Abstraction 
heb ik de strategie van het gesprek tot op het 

niveau van de vorm doorgetrokken: de ver-
schillende onderdelen van de cyclus – de 
teksten, de beeldende werken en de sculp-
tuur – gaan een open ‘gesprek’ met elkaar 
aan.
S.B.: Al is er tegelijk de sculptuur die de gesprek-
ken ‘samenvat’ en dus telkens even stilzet.
R.W.: Dat is waar. Als de gehele cyclus zal 
zijn afgerond, zal de sculptuur misschien als 
een visuele conclusie gaan werken. Maar in 
principe is de cyclus eindeloos uitbreidbaar. 
De vorm ervan is even vluchtig, verander-
lijk en ongrijpbaar als de abstractie zelf.

Riet Wijnen

Conversation One: A Preface, zicht op de tentoonstelling bij Ellen de Bruijne Projects  
(31 oktober – 19 december 2015)

Riet Wijnen

Conversation One: A Preface, tentoonstelling bij Ellen de Bruijne Projects (31 oktober – 19 december 2015), 
details
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FIEKE KONIJN

Het heropvoeren van historische tentoon-
stellingen is al geruime tijd erg populair. 
Soms vindt het enkele decennia na het origi-
nele evenement plaats, zoals bijvoorbeeld in 
2013 gebeurde met When Attitudes Become 
Form (Kunsthalle Bern, 1969). Maar een 
extra lading krijgt een dergelijk project als 
het om een honderdjarige herdenking gaat. 
Na de Sonderbund Ausstellung van 1912 in 
Keulen en de Armory Show van 1913 in 
New York, was het afgelopen jaar de beurt 
aan 0,10. De laatste futuristische tentoonstel-
ling van de schilderkunst om te worden gere-
construeerd. De originele tentoonstelling 
liep van 19 december 1915 tot 19 januari 
1916 in Sint-Petersburg (destijds Petrograd). 
De jubileumtentoonstelling werd gehouden 
in Fondation Beyeler in Riehen bij Basel, en 
de aanleiding was de aankoop in 2006 door 
dit museum van Suprematistische compositie 
van Kazimir Malevich, een werk uit 1915 
dat vrijwel zeker op 0,10 te zien was. Behalve 
twee schilderijen van Kandinsky bezit de 
Fondation geen werken van Russische 
avant-gardekunstenaars. Zowel aankoop 
als tentoonstelling zijn daarom een verrui-
ming van het bij uitstek op het Franse en 
Amerikaanse modernisme gerichte beleid 
van deze instelling. De tentoonstelling werd 
in de omliggende zalen begeleid door de 
expositie Black Sun, die gewijd was aan ‘the 
lasting influence of  Kazimir Malevich upon 
art right up to our own day’, aldus het zaal-
gidsje. Om die invloed aan te tonen waren 
uiteenlopende vormen van abstractie uit de 
eigen collectie bijeengebracht, aangevuld 
met bruiklenen. Hoe indrukwekkend deze 
parade van topwerken ook was, ze maakte 
vooral duidelijk dat de 36 vertegenwoordig-
de kunstenaars zich op heel verschillende 
wijzen tot Malevich verhouden.
 Voor Auf  der Suche nach 0,10 – Die letzte 
futuristische Ausstellung der Malerei werd 
Matthew Drutt als curator aangetrokken. 
In 1999 stelde hij Amazons of  the Avant-
Garde samen, over de bijzondere inbreng 
van vrouwelijke kunstenaars in die periode 
(Solomon R. Guggenheim Museum, New 
York) en in 2004 de veelgeprezen reizende 
expositie Kazimir Malevich: Suprematism 
(Deutsche Guggenheim, Berlijn; Solomon 
R. Guggenheim Museum, New York; The 
Menil Collection, Houston) waarop voor het 
eerst materiaal uit de Khardzhiev-collectie 
werd getoond. Hij is dus goed ingevoerd in 
de materie van de Russische avant-garde. 
Met zijn project voor Fondation Beyeler wil 
Drutt zich van twee ontwikkelingen distan-
tiëren: enerzijds van de mythologisering 
van 0,10, voornamelijk als hoogmis van 
Malevich’ suprematisme, met als belang-

rijkste werk het Zwart vierkant (door sommi-
gen zelfs tot ‘de Mona Lisa van de twintigste 
eeuw’ gebombardeerd); en anderzijds van 
de tendens om de wijze van inrichten van 
historische tentoonstellingen na te willen 
bouwen. Het heeft geresulteerd in een expo-
sitie waarin de nadruk ligt op het tonen van 
werken, en contextuele informatie tot een 
minimum is beperkt. De expositie is te 
beschouwen als een visueel essay, dat zorg-
vuldig is afgestemd op de onderzoeksgege-
vens in de catalogus. Tezamen vormen zij 
een hechte eenheid. 

0,10 en Zwart vierkant in de tentoon-
stellingsgeschiedenis

Om meer inzicht te krijgen in de standpun-
ten van Drutt, is het nodig deze in het per-
spectief  te plaatsen van de canonisering 
van 0,10 als een van de belangrijkste, zo 
niet dé belangrijkste expositie van de twin-
tigste eeuw. Deze waardering is in hoge 
mate gestuurd door wat Malevich zelf  over 
zijn lancering van het suprematisme 
schreef  (teksten die hier verder buiten 
beschouwing worden gelaten), maar voor 
een groot deel ook door de beschikbare foto-
grafische documentatie. Ze beperkt zich tot 
amper drie foto’s waarop te zien is hoe 
Tatlins hoekreliëfs aan de wand bevestigd 
waren, en één foto van de ruimte die 
Malevich ter beschikking stond. Deze laat-

ste foto is beeldvormend geworden voor de 
0,10-expositie en is uitgegroeid is tot de 
bekendste – en meest iconische, om dat 
modewoord maar eens te gebruiken – 
installatiefoto überhaupt.1 De fascinatie die 
het beeld uitoefent, heeft vast te maken met 
het dwingende standpunt. Twee schuine lij-
nen gevormd door de scheiding van vloer en 
wand voeren de blik naar Zwart vierkant, dat 
hoog in de hoek hangt, net onder het pla-
fond. Links en rechts zijn de wanden volge-
hangen met schilderijen, die over de wand 
lijken te zweven. De camera is dicht bij de 
hoek opgesteld, waardoor niet te bepalen 
valt hoe ver de ruimte zich uitstrekt. Onder 
de werken zijn nummertjes geprikt; ook zijn 
twee lijsten met nummers en titels op de 
wand bevestigd, evenals een bordje met de 
naam van Malevich en twee bordjes met de 
titel ‘suprematisme’. Wie de foto heeft geno-
men is bij mijn weten niet bekend, maar het 
lijkt me aannemelijk dat Malevich nauw bij 
de opname betrokken is geweest, om zo zijn 
voorstelling van Zwart vierkant als het ‘zero 
van de vorm’ kracht bij te zetten.
 Zowel de exclusieve koppeling tussen foto 
en expositie als de aandacht voor de bijzon-
dere positie van Zwart vierkant blijken echter 
van vrij recente datum te zijn. Weliswaar is 
de foto ten tijde van 0,10 in een krant gepu-
bliceerd, maar dan sterk bijgesneden zodat 
het effect verloren gaat.2 Pas in 1974 wordt 
hij volledig gereproduceerd in een catalogus 
van Galerie Gmurzynska (Keulen) bij een 
artikel van Evgeny Kovtun waarin voor het 
eerst uitgebreidere informatie over de expo-
sitie wordt gegeven. Drie jaar later wordt de 
foto in de catalogus van Tendenzen der zwan-
ziger Jahre (Berlijn, 1977) afgebeeld, in com-
binatie met een foto van reliëfs van Tatlin, 
echter zonder dat verder op de expositie 
wordt ingegaan.3 Het zou tot de grote over-
zichtstentoonstelling van Malevich in 
Leningrad, Moskou en Amsterdam (1988-
1989) duren alvorens de analogie tussen de 
plaatsing in de hoek van Zwart vierkant en 
de traditionele plaatsing van het icoon in 
Russische huizen werd benadrukt, en in de 
inrichting werd gethematiseerd. In 
Amsterdam waren twee zwarte vierkanten 
aanwezig, beide destijds eind jaren twintig 
gedateerd. Voor een daarvan had vormgeef-
ster Marijke van der Wijst een apart zaaltje 
ontworpen, ‘de kapel’ geheten, waar het 
hing op een gebogen wand.4 Deze presenta-
tie was dus geen letterlijke reconstructie, 
maar had wel een religieuze connotatie. Een 
andere oplossing werd in 1992 gekozen 
door Zaha Hadid, die de scenografie van De 
grote utopie ontwierp voor het New Yorkse 
Guggenheim Museum. Zij had in een ruim-
te beneden, aan het begin van de ‘helling-
baan’ van het Guggenheim, Rood vierkant. 
Schilderkunstig realisme, boerenvrouw in twee 

dimensies hoog in de hoek gehangen, met 
ertegenover een hoekreliëf  van Tatlin. De 
bedoeling was om twee polen van abstractie 
te presenteren: het spirituele in tegenstelling 
tot het functionalistische.5 Het doet wille-
keurig aan dat Rood vierkant voor de instal-
latie was gebruikt, maar bij nadere beschou-
wing lijkt het me een goede beslissing te zijn 
geweest, omdat het oorspronkelijke zwarte 
vierkant uit 1915 niet werd uitgeleend en 
het inzetten van een van de latere versies op 
een falsificatie was neergekomen. 
 Voorlopige climax, ook in publicitaire zin, 
was de reconstructie die het Stedelijk 
Museum en Tate Modern voor de overzichts-
tentoonstelling van Malevich in 2013-2014 
maakten van zijn inzending voor 0,10. Het 
was zonder meer een verdienste dat er naast 
Zwart vierkant (uit 1929) vijftien schilderijen 
waren bijeengebracht die zeker of  vermoe-
delijk op de historische expositie te zien 
waren. Toch was het resultaat in het 
Stedelijk onbevredigend. De werken werden 
in de erezaal op haaks geplaatste, hagelwitte 
wanden gepresenteerd, waar door ze een 
eilandje vormden. Boven dien hingen ze ook 
nog eens ver uit elkaar. Het effect was tegen-
gesteld aan de confronterende ervaring die 
de oorspronkelijke inrichting met de dicht 
op elkaar gehangen werken en assertief  
ogende titelkaartjes moet hebben opgeroe-
pen. Het militante manifest dat 0,10 is 
geweest werd in het Stedelijk in esthetisch 
behang geconverteerd. 
 Niet alleen de foto van Malevich’ presen-
tatie, ook het schilderij Zwart vierkant zelf  
kreeg pas laat bekendheid. Decennialang 
werd het beeld van het oeuvre van Malevich 
in het Westen bepaald door de suprematisti-
sche composities die Alfred Barr in 1935 in 
Hannover kocht, en de bruiklenen die hij uit 
het toenmalige Provinzialmuseum 
Hannover ontleende voor de expositie 
Cubism and Abstract Art (1936) in het 
MoMA. Voor veel Amerikaanse kunstenaars 
gold Suprematistische compositie: Wit op wit 
(1918), een van de aanwinsten van Barr, tot 
ver in de jaren zeventig als de meest ver-
gaande en consequente vorm van abstrac-
tie. Vanaf  1958 werd ook de omvangrijke 
collectie belangrijk die Willem Sandberg in 
dat jaar voor het Stedelijk verwierf  en die 
voor talloze tentoonstellingen werd uitge-
leend. In beide gevallen ging het om selecties 
die Malevich zelf  had gemaakt met het oog 
op exposities in 1927 in Warschau en 
Berlijn. Daar zaten geen geschilderde versies 
van Zwart vierkant bij.6 Voor wat betreft het 
exposeren van Zwart vierkant in het Westen 
komt de primeur toe aan de expositie Paris-
Moscou 1900-1930 in het Centre Pompidou 
in 1979. Sindsdien lijkt het de rol van Wit op 
wit over te nemen, getuige alvast de catalo-
gustekst: ‘Malevitch considère son Carré 
noir, comme le ‘degré zéro de la forme’, après 
lequel commence une création nouvelle.’ 
Niet duidelijk is welke versie te zien was. De 
datering is 1913-1929, wat doet vermoeden 
dat het niet om het exemplaar van 0,10 
ging.7 Bij mijn weten is de buitengewoon 
kwetsbare oerversie buiten Rusland alleen te 
zien geweest op de expositie die Drutt in 
2004 organiseerde.

Het onderzoek naar 0,10

De immense aandacht voor Malevich heeft 
als effect gehad dat de bredere context van 
0,10 en de bijdragen van andere exposan-
ten grotendeels onderbelicht bleven. Ze 
kwamen pas naar voren in een onderzoek 
van Linda Boersma, die eerder werkzaam-
heden had verricht voor De grote utopie in 
het Stedelijk. Boersma deed meer bepaald 
een uitvoerige studie naar de aanloop tot de 
expositie en naar de opzet, de deelnemers en 
de receptie ervan. Het boekje dat daarover 
in 1994 verscheen is nog steeds een waar-
devolle introductie.8

 Boersma plaatste de expositie in de reeks 
van provocerende acties en schandaalten-
toonstellingen waarmee de Russische 
avant-garde zich in de jaren tien afzette 

‘Auf  der Suche nach 0,10 – Die letzte Futuristische Ausstellung der Malerei’, Fondation Beyeler, Basel. Wand met 
werk van Kazimir Malevich: Zwart kruis (1915), Zwart vierkant (1929), Vlak in rotatie, zwarte cirkel (1915)

De speurtocht naar 0,10, De laatste futuristische 
tentoonstelling van de schilderkunst  

(Petrograd, 1915-1916)

foto van de inrichting van ‘0,10. De laatste futuristische tentoonstelling van de schilderkunst’,  
Petrograd 1915-1916, met werken van Kazimir Malevich
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tegen het establishment, zoals de exposities 
Ruiten Boer in 1910 en Ezelstaart in 1912. 
Ze werden niet door instituties georgani-
seerd, maar door zich steeds opnieuw for-
merende groepen kunstenaars. Naast pro-
vocatie speelde onderlinge competitie een 
belangrijke rol: het hoorde bij de strategie 
om elkaar af  te troeven en te zorgen dat bij 
iedere volgende expositie weer een grens 
werd verlegd. De kiem voor de controverses 
die bij 0,10 zouden opspelen, werd volgens 
Boersma dan ook gelegd tijdens de Eerste 
futuristische tentoonstelling van schilderkunst, 
Tramway V, de directe voorganger van 0,10 
die in maart 1915 in Petrograd werd gehou-
den. Beide exposities werden door de 
23-jarige welgestelde Ivan Puni en zijn 
echtgenote Xenia Boguslavskaya georgani-
seerd en op niet de minste locaties gehou-
den: de eerste in de kleine zaal van de 
‘Keizerlijke kring van kunstvrienden’, de 
laatste in een galerie gevestigd bij het 
Marsveld. Publiciteit was hiermee verze-
kerd. Terwijl aan beide exposities ongeveer 
dezelfde kern van kunstenaars deelnam – 
met evenveel mannelijke als vrouwelijke 
kunstenaars – zijn er tal van aanwijzingen 
dat bepaalde fracties in de loop van het jaar 
1915 scherper tegenover elkaar kwamen te 
staan. Aangezwengeld door het succes de 
scandale dat Tatlin op Tramway V boekte met 
zijn abstracte ‘schilderkunstige reliëfs’, 
escaleerde de deelname van Tatlin en 
Malevich aan 0,10 tot een regelrechte 
krachtmeting. De sappige anekdotes daar-
over zijn al langer bekend: hoe Tatlin zijn 
studio hermetisch afsloot en Malevich in 
absolute geheimhouding werkte, en hoe 
beiden bij de inrichting probeerden te voor-
komen dat de ander voortijdig naar binnen 
kon kijken. Het lukte Boersma echter niet, 
op een paar voorbeelden na, om de ingezon-
den werken te identificeren.
 Een andere, belangrijke impuls kwam 
vanuit Rusland, waar het onderzoek, 
ondanks de ban op het tonen van de 
Russische avant-garde en het publiceren 
over dit onderwerp, niet had stilgestaan. 
Vanaf  Paris-Moscou (1979) begon dat 
onderzoek naar buiten te komen, een proces 
dat door de perestrojka in de jaren tachtig 
nog werd versneld. Speciaal over de ingre-
pen in het museumbeleid na de Russische 
revolutie en de zelfrepresentatie van de 
Russische avant-garde leverde een congres 
dat in 1998 door het Russisch Museum in 
Sint-Petersburg werd georganiseerd veel 
nieuwe kennis op. In de bundel die van dat 
congres verscheen, publiceerde Anatoly 
Strigalev een gedetailleerde studie naar wat 
op 0,10 te zien is geweest, met tal van cor-
recties op toeschrijvingen, dateringen en 
mystificaties omtrent de inzendingen.9 In 
geactualiseerde vorm is deze tekst postuum 
– Strigalev overleed tijdens de voorbereidin-
gen voor de tentoonstelling in Riehen – door 
Drutt in de catalogus opgenomen.
 Desondanks moesten nogal wat hindernis-
sen worden overwonnen bij het samenstel-
len van de expositie. Drutt gaat er in zijn bij-
drage aan de catalogus uitvoerig op in, om zo 
duidelijk te maken dat een volledige recon-
structie van 0,10 in feite buiten de mogelijk-
heden ligt. De catalogus van 1915 laat zelfs 
niet toe het aantal geëxposeerde werken met 
zekerheid vast te stellen. Waarschijnlijk 
waren het er 154, maar men heeft tijdens de 
expositie ook werken verwisseld en toege-
voegd. Identificatie wordt bemoeilijkt omdat 
in deze catalogus, zoals meestal in die tijd, 
geen afbeeldingen zijn opgenomen en weinig 
dateringen worden vermeld. De titels leveren 
doorgaans onvoldoende aanknopingspun-
ten: soms beperken ze zich tot ‘genre’-aan-
duidingen (bijvoorbeeld ‘Stilleven’), soms 
worden clusters werken onder één titel ver-
meld (achttien catalogusnummers van 
Malevich gaan bijvoorbeeld schuil onder de 
titel Schilder kunstige massa’s in twee dimensies 
in een staat van rust). Bovendien kunnen titels 
later veranderd zijn.
 Uiteindelijk leverde het intensief  doorzoe-
ken van museumcollecties verspreid over de 
uithoeken van de voormalige Sovjet-Unie 
een aantal bijzondere vondsten op. 
Informatie over mogelijke verblijfplaatsen 
was, als gevolg van de tegen abstractie 
gerichte cultuurpolitiek die in de jaren 
twintig een aanvang nam, verloren gegaan, 
en daar kwam dan nog eens de ontwrich-
ting tijdens de Tweede Wereldoorlog boven-
op. Bovendien heeft er ontzameling plaats-
gevonden; het was al algemeen bekend dat 
er oude kunst door de Sovjet-Unie werd ver-
kocht om aan deviezen te geraken, maar 

hetzelfde is ook met kunst van de avant-gar-
de gebeurd. Een extra complicatie is, waar-
schuwt Drutt, dat er sinds de toename van 
de belangstelling voor Russische avant-gar-
dekunst in de jaren zeventig vervalsingen in 
omloop zijn, zodat voorzichtigheid geboden 
is met toeschrijvingen.

Opzet van de catalogus en onderzoeks-
resultaten

Zowel de tentoonstelling in Fondation 
Beyeler als de bijbehorende catalogus zijn 
vanwege de vele onzekerheden door Drutt 
als een ‘status quaestionis’ opgevat, die als 
basis voor verder onderzoek kan dienen. 
Vandaar de aanhef  van de titel –Auf  der 
Suche nach… – die eerder de nadruk legt op 
hypotheses dan op een afgerond resultaat. 
Dat komt in de catalogus tot uitdrukking in 
de keuze om drie auteurs te vragen hun 
visie op de samenstelling van 0,10 te geven, 
waarbij herhaling voor lief  wordt genomen. 
De catalogus wordt zo tot een platform voor 
de uitwisseling van gegevens en interpreta-
ties: reagerend op de al eerder vermelde 
sleutelpublicatie van Strigalev, leggen Drutt 
en Maria Tsantsanoglou, directeur van het 
Staatsmuseum voor hedendaagse kunst in 
Thessaloniki dat de belangrijke Costakis-
collectie van Russische avant-gardekunst 
beheert, hun eigen onderzoeksresultaten 
voor. Voorts wordt in de bijschriften bij de 
(zeer goede) reproducties aangegeven of  
een werk zeker, waarschijnlijk, vermoede-
lijk of  helemaal niet in 1915 aanwezig was.
 Over de groepsvorming onder de deelne-
mende veertien kunstenaars zijn de auteurs 
het wel eens. Vier exposanten beschouwden 
zichzelf  als ongebonden: Nathan Altman, 
Vasily Kamensky en Anna Kirillova uit Sint-
Petersburg, en Maria Vasilyeva uit Parijs. 
Dan was er een groep uit Moskou die zich 
rond Tatlin had geformeerd: Vera Pestel, 
Nadezhda Udaltsova en Lyubov Popova. En 
vervolgens had je de medestanders van 
Malevich, eveneens uit Moskou: Mikhail 
Menkov, Xenia Boguslavskaya, Ivan Puni 
(Franse naam: Jean Pougny) en Ivan Kliun. 
In verband met zijn claim op de ‘uitvinding’ 
van het suprematisme door Malevich wij-
zen alle drie de auteurs op een brief  die Olga 
Rozanova tijdens de expositie aan Alexei 
Kruchenykh stuurde en waarin zij er fijntjes 
op wijst dat zij al eerder met dergelijke expe-
rimenten bezig was en dat Malevich die 
werken bewonderde, zodoende haar onaf-
hankelijkheid onderstrepend. Verder laten 
ze er geen twijfel over bestaan dat Malevich 
de expositie heeft gebruikt als vehikel om 
zijn reputatie als grondlegger van een nieu-
we wending in de kunst zeker te stellen en 
dat het antedateren van Zwart vierkant naar 
1913 (het jaar waarin hij ontwerpen voor 
de opera Overwinning op de zon maakte) daar 
een onderdeel van was.

Een essentieel verschil van mening betreft 
echter de rivaliteit tussen Malevich en 
Tatlin, en beider positie binnen de groep 
exposanten. Volgens Strigalev werd 
Malevich getergd door de volledig abstracte 
reliëfs die Tatlin in mei 1915 op Tramway V 
toonde, en waarmee hij een voorhoedeposi-
tie innam bij de doorbraak naar non-figura-
tieve kunst. Het zou geleid hebben tot een 
golf  van ‘tatlinisme’, wat zich manifesteer-
de in de vele ‘schilderkunstige reliëfs’ die op 
0,10 aanwezig waren. Als reactie daarop 
zou Malevich in de dagen voor de opening 
aangestuurd hebben op een eigen groep. 
Strigalev oppert zelfs dat Malevich Zwart 
vierkant in de hoek plaatste als antwoord op 
de hoekreliëfs die Tatlin voor de expositie 
maakte. Drutt vindt dat te ver gaan en rela-
tiveert bovendien de reikwijdte van het tatli-
nisme. Behalve dat Tatlin zelf  zich nogal 
afzijdig hield en ontkende dat hij de ambitie 
had om zoiets als het ‘tatlinisme’ te lance-
ren, vertonen zijn reliëfs weinig overeen-
komsten met de veronderstelde volgelingen. 
Drutt wil niet verder gaan dan de constate-
ring dat beide kunstenaars tegenpolen 
waren: de mysticus Malevich tegenover 
Tatlin, de uitvinder van de ‘non-art attitu-
de’. Opmerkenswaard is een detail waar hij 
tijdens de persconferentie op wees: Malevich 
bekleedde de wanden van zijn ruimte met 
stof, wat de installatie een geraffineerde uit-
straling gaf. Tatlin hing zijn reliëfs daarente-
gen op nonchalant aangebrachte vellen 
papier, waarmee hij zijn anti-esthetische, 
rationele benadering van het kunstenaar-
schap benadrukte.10

 Een ander verschil van interpretatie 
betreft de uitleg van de formule 0,10 in de 
titel van de tentoonstelling. Strigalev sluit 
zich aan bij Kovtun en interpreteert de nul 
als een verwijzing naar zero, het tijdschrift 
dat Malevich wilde beginnen, en de 10 als 
een verwijzing naar het oorspronkelijk 
beoogde aantal deelnemers. Drutt daaren-
tegen onderschrijft de opvatting van 
Aleksandra Shatskikh (en Boersma) dat dit 
veel te eenduidig is voor de mystiek ingestel-
de Malevich. De uitleg dat de nul voor een 
tabula-rasasituatie staat en de tien voor 
oneindigheid past beter bij de cryptische, 
alogische manier waarop hij getallen in zijn 
werk toepaste. Wat de uitleg ook moge zijn, 
de titel was eveneens deel van zijn plan om 
de expositie te kapen.
 Alles bij elkaar genomen biedt de catalo-
gus een indrukwekkende stand van onder-
zoek. Dankzij de gedetailleerde argumenta-
ties omtrent de aan- of  afwezigheid van 
werken op 0,10, evenals de correcties op 
dateringen en toeschrijvingen, wordt het 
gangbare beeld van de expositie essentieel 
verruimd. Ze kan thans het beste begrepen 
worden als een momentopname waarop 
een variëteit aan richtingen zichtbaar werd. 
Het kubofuturisme was (nog) dominant. 
Bovendien wordt duidelijk dat de zoge-

noemde ‘schilderkunstige reliëfs’ naast het 
suprematisme van Malevich en de con-
structies van Tatlin een veel grotere plaats 
innamen dan doorgaans wordt aangeno-
men. Met name Puni, Kliun en Rozanova 
experimenteerden met het verleggen van de 
grens tussen schilderkunst en sculptuur – 
helaas zijn de voorbeelden daarvan vrijwel 
alle verloren gegaan. Met de nadruk die zij 
op ‘factura’ (de keuze en de behandeling 
van het materiaal) en constructie legden, 
kunsttheoretische noties die in de jaren 
twintig centraal kwamen te staan, kondig-
de de expositie behalve het begin van het 
suprematisme eveneens dat van het con-
structivisme aan.11

De inrichting van Auf  der Suche

Ondanks de naspeuringen kan over de inde-
ling van de zalen in 1915 nog steeds enkel 
worden gespeculeerd. Bekend is dat galerie-
houdster Nadezhda Dobychina, die onder-
dak aan 0,10 bood, een appartement van 
tien ruimtes in het Adamini-gebouw 
bewoonde. Daarvan waren er maximaal zes 
beschikbaar; Strigalev houdt het bij vier, 
Drutt denkt aan vijf  à zes. Bij een totaal van 
154 inzendingen moeten deze ruimtes er 
daarom behoorlijk vol hebben uitgezien. De 
enige concrete aanwijzing voor de samen-
stelling van de zalen is de mededeling in een 
krantenrecensie dat Pestel, Popova, Tatlin en 
Udaltsova ‘in de laatste zaal’ exposeerden.12

 Ik vermoed dat Drutt geen liefhebber is 
van nagebouwde tentoonstellingen, maar 
los daarvan waren er te veel onzekerheden 
om zich aan een reconstructie van de wijze 
van inrichten te wagen. In plaats daarvan 
beoogde Drutt ‘the spirit of  the original pro-
ject’ te benaderen door de groepsvorming 
onder de kunstenaars als leidraad te nemen 
voor het parcours van Auf  der Suche.13 De 
rondgang beschrijft een lus. De expositie 
opende in de eerste zaal met een tijdbalk, 
documentair materiaal (zoals de affiche, de 
catalogus en briefkaarten met afbeeldingen) 
en werken van de ‘ongebonden’ kunste-
naars Vasilyeva, Kamensky en Altman (van 
Kirillova is geen van de vier ingezonden wer-
ken bewaard gebleven). De volgende twee 
zalen waren gewijd aan de kring van 
Malevich, met in de eerste organisator Puni 
en zijn vrouw, en in de volgende Menkov en 
Kliun. Puni’s inzending in 1915 was na 
Malevich de tweede in omvang met 23 wer-
ken. Daarvan zijn er zeven opgespoord voor 
de expositie, waaronder drie latere recon-
structies door de kunstenaar. Van de zeven 
catalogusnummers van Boguslavskaya kon 
niets worden achterhaald; daarom werd ter 
compensatie een portret van haar door Puni 
opgehangen. Bij Menkov werd de vrijheid 
genomen om een kubofuturistisch werk toe 
te voegen aan de twee stukken die wel in 
0,10 te zien waren. Kliun was in 1915 goed 

‘Auf  der Suche nach 0,10 – Die letzte Futuristische Ausstellung der Malerei’, Fondation Beyeler, Basel. Tatlinzaal met van links naar rechts ‘Schilderachtig reliëf ’ (1914), 
‘Contra-reliëf ’ (1916) en in de hoek ‘Hoek contra-reliëf ’ (1914)
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vertegenwoordigd met achttien nummers, 
waaronder twaalf  reliëfs en sculpturen, 
zodat de vier in Riehen geëxposeerde schil-
derijen slechts een zeer beperkt beeld geven.
 Nucleus van Auf  der Suche vormden de 
twee volgende zalen met Malevich. Hij domi-
neerde 0,10 met 39 schilderijen, waarvan 
er 27 zijn getraceerd (21 via de beroemde 
foto). Om de getalsverhouding met de ande-
re kunstenaars niet te veel te verstoren, 
exposeerde Drutt er twintig. In de ordening 
maakte hij een onderscheid tussen de sobere 
suprematistische schilderijen in de eerste, 
grootste zaal, en de schilderijen met dyna-
mische composities in de tweede zaal. 
Daarmee volgde hij de manier waarop 
Malevich zijn ontwikkeling achteraf  in zijn 
teksten beschreef: van het nulpunt van 
Zwart vierkant via de elementaire geometri-
sche vormen van vierkant, kruis en cirkel, 
naar het dynamisch suprematisme. Ook in 
de wijze waarop Drutt het zwarte vierkant 
behandelde liet hij zich leiden door Malevich. 
Zwart vierkant was in de eerste zaal tussen 
Zwart kruis en Zwarte cirkel (beide aanwezig 
op 0,10) gehangen, wat overeenstemt met 
het feit dat Malevich kruis, vierkant en cirkel 
beschouwde als het alfa en omega van de 
elementaire vormen. Omdat het origineel 
uit 1915 niet mag reizen, werd net als op 
voorgaande exposities de versie uit 1929 als 
stand-in gebruikt. Drutt wijst er echter in 
zijn catalogusbijdrage op dat er alle reden is 
om de chronologische voorstelling van 
zaken door Malevich te betwijfelen. Mate-
riaal technisch onderzoek naar Zwart vier-
kant, dat mede op Drutts instigatie is ver-
richt, heeft namelijk aangetoond dat er een 
eerder geschilderde, dynamische suprema-
tistische compositie onder zit.14 De presenta-
tie van Malevich in de expositie spreekt deze 
inzichten deels tegen, maar het is voorstel-
baar dat de demythologisering van Malevich 
moeilijk in de presentatie kon worden ver-
werkt – want had men dan niet alles lukraak 
door elkaar moeten hangen?
 Na Malevich kwam een klein zaaltje 
gewijd aan Tatlin. Tatlin was het lastigst om 
te representeren. Van de ruim veertien reli-
efs die er op 0,10 geweest moeten zijn, is 
maar één hoekreliëf  overgebleven. Om hem 
toch enigszins recht te doen, werd dat werk 
vergezeld van een ‘schilderachtig reliëf ’ uit 
1914 uit de Costakis-collectie en een ‘con-
trareliëf ’ uit 1916 in bezit van de Tretyakov-
galerij te Moskou. Hoe bijzonder zijn bijdra-
ge was, moest verder blijken uit de foto’s van 
acht verloren gegane reliëfs die Tatlin geluk-
kig bij wijze van documentatie heeft 
gemaakt en deels in een brochure heeft 
gepubliceerd. De rondgang sloot af  met een 
zaal voor Popova (zes getraceerde werken 
plus aanvullingen), Udaltsova (acht van de 
tien werken zijn geïdentificeerd en waren 
aanwezig op de tentoonstelling) en 
Rozanova (vijf  van de elf  stukken die op 
0,10 aanwezig waren). Deze combinatie en 

hun plaatsing direct naast het Tatlinzaaltje 
was gebaseerd op het eerder genoemde 
krantenbericht (Pestel in zaal 1 om de hoek 
hoorde ook bij hen). De zaal kreeg als titel 
‘Zaal van de professionele schilders’, naar 
de tekst die Popova uit irritatie over de intri-
ges van de Puni’s en de claims van Malevich 
in 1915 had opgehangen. 

Het project Auf  der Suche kan gerust een mijl-
paal worden genoemd. De catalogus zal ook 
na afloop van de expositie als naslagwerk die-
nen vanwege het uitvoerige onderzoek en de 
tentoonstelling was uniek omdat een derge-
lijke ‘reconstructie’ nooit eerder werd onder-
nomen, vermoedelijk omdat ze onmogelijk 
werd geacht. Ondanks dat het beeld verte-
kend was doordat zoveel ruimtelijk werk ver-
loren is gegaan en er soms naar stand-ins 
moest worden gegrepen, kwam de expositie 
toch dicht in de buurt van de oorspronkelijke 
samenstelling. Saillant detail was dat een 
aantal bruiklenen uit provinciesteden als 
Tula, Smolensk, Machatschkala, Jekaterinen-
burg of  Kirow kwam. Daarmee wordt iets 
zichtbaar van het netwerk van musea van 
eigentijdse kunst dat na de Russische revolu-
tie in het leven werd geroepen.15

 Het was Drutts doel om de eenzijdige 
focus op Zwart vierkant en op het suprema-
tisme te doorbreken en de variëteit van 
artistieke standpunten zichtbaar te maken, 
en daarnaast om de controverse tussen 
Malevich en Tatlin te relativeren. Daarom 
koos hij voor een ‘schilderkunstig reliëf ’, 
Compositie uit 1915 van Puni, als omslag-
beeld van de catalogus. Zo wordt geïllus-
treerd waar het bij 0,10 in hoofdzaak om 
ging: de overgang tussen schilderkunstige 
representatie en concrete materie. Dat in 
Puni’s compositie een zwart vierkant is ver-
werkt, symboliseert bovendien mooi de link 
tussen suprematisme en constructivisme. 
Instrumenteel voor Drutts beoogde correc-
tie van het gangbare beeld, was volgens mij 
de droge, bijna klinische wijze van hangen, 
met telkens vrijwel dezelfde grote afstand 
tussen de werken, als om de gelijke behan-
deling van de deelnemers te onderstrepen. 
Op die manier kon iedere kunstenaar op zijn 
of  haar merites bekeken worden. Hoewel 
het resultaat dicht tegen een esthetische 
white cube-presentatie aanligt, verschilt het 
er toch van vanwege de afwezigheid van 
sturende composities bij de inrichting. 
Minpunt van deze werkwijze is dat de pro-
vocatieve aspecten van 0,10 moeilijk voor-
stelbaar worden, zeker voor een publiek dat 
zich niet in de context heeft verdiept. Ook 
verdwijnt het contrast tussen de zorgvuldi-
ge enscenering van Malevich en de improvi-
saties van Tatlin. Drutt lijkt de kloof  met de 
historische situatie echter te willen onder-
strepen, en daarmee de onmogelijkheid te 
beklemtonen om de overrompelende pre-
sentatie met dertig tot vijftig werken per 
zaaltje weer op te roepen.

Een effect dat hij moeilijk kon verhinderen is 
dat de tentoonstelling de eigenzinnigheid 
van Malevich en Tatlin bevestigde, hoe boei-
end het werk van de overige kunstenaars 
ook is. Vooral de bijdrage van de vrouwelijke 
kunstenaars – Drutts oogappels – springt 
eruit. Dat er van Tatlin zo weinig bewaard is 
gebleven en van Malevich zoveel, speelt in 
het voordeel van deze laatste: Malevich’ 
zalen vormden het stralende middelpunt 
van Auf  der Suche. In combinatie met de 
nevenexpositie Black Sun werd daarmee 
zwaar ingezet op de invloed van Malevich op 
het verloop van de kunst in de 20e eeuw. 
Helemaal te verbazen behoeft dat niet, want 
in de collectie van Fondation Beyeler ligt de 
nadruk nu eenmaal op schilderkunst. Een 
thematisering van de artistieke erfenis van 
Tatlin zou echter een heel ander verhaal 
hebben opgeleverd. Van de curatoren van 
Black Sun had daarom een fundamentelere 
reflectie verwacht mogen worden op de zeer 
degelijke en genuanceerde aanpak van 
Drutt. Nu werd de ingesleten, exclusieve 
associatie van 0,10 met Malevich en Zwart 
vierkant helaas opnieuw bevestigd.
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Russian Museum, 1998.

 10  Drutt op de persconferentie in Fondation 
Beyeler, 1 oktober 2015, op 3 oktober 
gepubliceerd op YouTube: youtube.com/
watch?v=0v88vffe7e0.

 11  Zie voor deze interpretatie: Christina Lodder, 
Sculpture at the Last Futurist Exhibition of  
Paintings ‘0.10 (Zero-Ten), in Experiment  
jrg. 18, nr. 1 (2012), pp. 140-165. 

 12  Anonieme recensie in Golus Rusi, 21 januari 
1916, gereproduceerd en vertaald in de 
catalogus van Auf  der Suche, pp. 265-266.

 13  Strigalev is zelfs vrij stellig over de hypotheti-
sche indeling en volgorde, zie catalogus Auf  der 
Suche, p. 77, noot 127: zaal 1 met Altman, 
Vasilyeva, Kamensky, Kirilova en Rozanova (in 
totaal 26 werken); daarna verspreid over een 
of  twee zalen de suprematisten (Kliun en 
Malevich met samen 75 werken; Puni, 
Boguslavskaya en Menkov met in totaal 35 
werken); de laatste zaal met Popova, Udaltsova, 
Pestel en Tatlin (minimaal 40 werken).

 14  Zie hiervoor de lezing van Zelfira Tregulova, 
directrice van de Tretyakovgalerij op Medien-
konferenz Fondation Beyeler, 1 oktober 2015, 
gepubliceerd 3 oktober op YouTube: youtube.
com/watch?v=P5Wcw4SBNQo. Tregulova 
lichtte de recentste stand van onderzoek toe.  
Zo weet men thans dat zich onder Zwart 
vierkant twee eerdere voorstellingen bevinden. 
De oudste is een kubofuturistische, daarover-
heen is een suprematistische compositie 
geschilderd en de derde laag wordt door het 
zwarte vierkant gevormd. Het opvallende 
craquelé moet zijn ontstaan doordat Malevich 
over nog natte verf  schilderde. Drutt wijst erop 
dat meerdere werken van Malevich die op 0,10 
aanwezig waren craquelé vertonen (o.a. het 
werk in de collectie Beyeler), wat vooral in de 
zwarte partijen zichtbaar is. Hij moet ze in 
grote haast hebben gemaakt.

 15  Zie voor deze stichtingen en de kunstzendin-
gen: Christiane Post, Künstlermuseen. Die 
russische Avantgarde und ihre Museen für 
Moderne Kunst, Berlin, Dietrich Reimer Verlag, 
2012.

Auf  der Suche nach 0,10 – Die letzte futu-
ristische Ausstellung der Malerei, 4 okto-
ber 2015 – 10 januari 2016, Fondation 
Beyeler, Baselstrasse 101, 4125 Riehen / 
Basel (061.645.97.00; fondationbeyeler.
com). De catalogus (red. Matthew Drutt), 
met bijdragen van Anatoly Strigalev, Anna 
Szech en Maria Tsantsanoglou, werd in 
2015 uitgegeven door Hatje Cantz Verlag, 
Zeppelinstraße 32, 73760 Ostfildern (D) 
(0711/4405-200; hatjecantz.de).

‘Auf  der Suche nach 0,10 – Die letzte Futuristische Ausstellung der Malerei’, Fondation Beyeler, Basel. Olga Rozanova in de ‘Zaal van de professionele schilders’,  
met rechts een doorkijkje naar de Tatlinzaal
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Ondertussen

tegengaan. Het is een interessante, maar ook zeer pragma-
tische gedachte. Zowel in de lezing als in het debat achteraf  
stond de wens centraal om migratie te bekijken als een posi-
tieve ruimtelijke en economische bijdrage, en de migrant te 
zien als een entrepreneur. Dat is natuurlijk heel mooi, maar 
dan moeten migranten ook de ruimte krijgen om te creëren 
en investeren, zonder bij voorbaat in bepaalde (ruimtelijke) 
structuren te worden geduwd.
 Het was jammer dat de lezing en het debat de migratie-
problematiek vernauwden tot een nationaal vraagstuk. 
Migratie is immers een globaal gegeven. Migratiebewegingen 
in het Midden-Oosten hebben sociale en ruimtelijke gevol-
gen in Europa. Het beleid van het ene Europese land heeft 
gevolgen voor het andere. Daarnaast zijn er wel degelijk 
verschillen tussen groepen migranten. Waar expats bij-
voorbeeld slechts tijdelijk werk zoeken in een ander land, 
willen vluchtelingen er zich misschien juist vestigen. 
Mobiliteit is de ene keer een keuze, de andere keer een gevolg 
van (on)vrijheden en (on)rechten. Voor al die verschillende 
gevallen moeten dan ook totaal andere structuren en moge-
lijkheden worden gecreëerd. Paoletta Holst

p De lezing ‘Reading Migration’ kaderde in de reeks ‘De 
Reading Room’ van Het Nieuwe Instituut (Rotterdam) en 
vond aldaar plaats op 17 december 2015.

Museum Boijmans Van Beuningen krijgt nieuw col-
lectiegebouw. Begin november vorig jaar verscheen het 
nieuws dat de Rotterdamse gemeenteraad instemde met de 
bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark. Directeur 
van Museum Boijmans Van Beuningen Sjarel Ex heeft daar-
mee na tien jaar strijd het pleit in zijn voordeel beslecht en 
krijgt zijn iconisch depot dat publiek toegankelijk zal zijn. 
Volgens Ex introduceert het museum daarmee een nieuwe 
museumtypologie. Bezoekers kunnen als het ware backstage 
gaan en zien hoe kunstwerken worden opgeslagen en 
beheerd, gerestaureerd en getransporteerd. Het Collectie-
gebouw kan op drie manieren worden bezocht. Helemaal 
gratis kunnen bezoekers met een lift vanaf  de begane grond 
naar het dakrestaurant met uitzicht over Rotterdam. Onder-

weg krijgen ze een indruk van wat er met de collectie gebeurt. 
Met een entreekaartje kunnen bezoekers ook zelfstandig 
door een groot deel van het gebouw zwerven. Zij kunnen de 
educatieve ruimte, galeries en het expertisecentrum bezoe-
ken. Door vensters zijn de collectiedepots te bekijken. Met nog 
een extra kaartje kunnen bezoekers de collectiedepots in. 
Groepsgewijs en onder begeleiding van een gids zijn installa-
ties, middeleeuwse panelen, hedendaagse fotografie, beeld-
houwwerken en porselein te zien. Het ontwerp voor het 
gebouw komt van het Rotterdamse architectenbureau 
MVRDV. Het gebouw heeft een ronde komvorm die bekleed 
wordt met spiegelend materiaal. Door de weerspiegeling van 
het omliggende Museum park zal het gebouw één worden 
met zijn omgeving, zo luidt het. Het zou voor de stad een 
architectuuricoon moeten worden vergelijkbaar met De 
Rotterdam van O.M.A. en de nieuwe Markthal van MVRDV. 
Over de kostprijs van het gebouw wordt in de persberichten 
van het museum en de gemeente opmerkelijk genoeg niet 
gecommuniceerd. Daar was nochtans felle discussie over 
ontstaan na een herhaald negatief  advies van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Die vroeg zich af  welke 
meerwaarde het project realiseerde voor de cultuursector en 
de stad, en hoe het college zo’n forse publieke investering 
voor één culturele instelling kon legitimeren. Het project is 
begroot op 73 miljoen euro, waarvan 15 miljoen door een 
particuliere stichting wordt betaald. De rest komt van de 
gemeente. De Raad stelde ook een ander aspect van de 
publiek-private samenwerking in vraag: particuliere verza-
melaars kunnen depotruimtes huren en tegen betaling 
gebruikmaken van de expertise van het museum voor het 
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Nieuws
Reading migration. Toen ik begin december een bezoek 
bracht aan de ‘Jungle’, het informele vluchtelingenkamp in 
Calais, werd er volop gebouwd aan kleine hutten die met 
minimale middelen zoals zwerfhout en plastic de kou van de 
aankomende winter moeten buiten houden. Hoewel de 
omstandigheden er zwaar zijn en nauwelijks in de meest 
primaire basisvoorzieningen voorzien is, werd ik verrast 
door de inventiviteit en wilskracht waarmee de mensen 
hun omgeving en tijdelijk onderkomen vormgeven. Door 
het kamp loopt een soort hoofdweg waaraan de publieke 
voorzieningen zijn gelegen en er bestaan verschillende ‘wij-
ken’ waar gezinnen of  mensen met dezelfde nationaliteit 
wonen. Behalve kleine huisjes vind je in de Jungle ook een 
kerk, winkels en restaurants met specialiteiten uit verschil-
lende werelddelen. De Jungle is uitgegroeid tot een kleine 
stad van zesduizend inwoners. Het is een omgeving die con-
tinu in beweging is, waar mensen wonen, werken en een 
informele economie draaiende houden.
 Informele vluchtelingenkampen zoals de Jungle in Calais, 
de noodopvang in barakken en sporthallen, en de protesten 
tegen de komst van vluchtelingen in plaatsjes als 
Geldermalsen (NL), tonen de ruimtelijke gevolgen van het 
Europese en nationale grens- en vluchtelingenbeleid. Op 
deze plekken van verhoogde frictie en confrontatie, waar 
belangen en verlangens met elkaar botsen, worden de 
anders onzichtbare politieke structuren en beleidsmetho-
den van de Europese staten en de bewegingen van vluchte-
lingen ruimtelijk zichtbaar. Het is duidelijk dat Europa 
tekortschiet en ad-hocbeslissingen neemt waarvan de soci-
ale en ruimtelijke gevolgen niet direct te overzien zijn.
 Dat de vluchtelingenproblematiek alles te maken heeft met 
ruimtelijk beleid, planning en huisvesting, lieten ook Michelle 
Provoost en Wouter Vanstiphout van het architectuurhisto-
risch bureau Crimson zien in een lezing met als titel Reading 
Migration die eind vorig jaar plaatsvond in Het Nieuwe 
Instituut. Reading Migration is de aftrap van een onderzoek 
van Crimson naar migratie. De lezing begon met een pleidooi 
voor een veelgelaagd begrip van migratie: seizoenarbeiders, 
expats, vluchtelingen en studenten hebben allen gemeen dat 
zij migrant zijn. Hoewel het om een Europees probleem gaat, 
richtten Provoost en Vanstiphout zich vooral op het huisves-
tingsvraagstuk van migranten in Nederland. Zij benadruk-
ten dat de huidige woonstructuren niet tegemoetkomen aan 
de noden van migranten op het vlak van mobiliteit, waar-
door het huisvestingsvraagstuk bemoeilijkt wordt, en flexibi-
liteit in planning en ruimtelijk beleid ver te zoeken is. Crimson 
pleit daarom voor ‘een stad van komen en gaan’, die de mobi-
liteit van migranten kan faciliteren. 
 De toekomst voor huisvesting van migranten ligt volgens 
Provoost en Vanstiphout in voormalige groeikernen als 
Zoetermeer, Capelle, Purmerend en Spijkenisse, die goed 
geconnecteerd zijn met de Randstad; in oudere ‘nieuwe ste-
den’ zoals Almere, die reeds populair zijn bij de immigran-
ten uit de middenklasse; en in gemeenten met incomplete 
VINEX-locaties, zoals Vathorst, Lansingerland en Leidsche 
Rijn. Deze plekken hebben nood aan een nieuwe ‘generatie’ 
bewoners die meer openstaat voor andere nationaliteiten 
en culturen, en de sociaal-economische stagnatie kan 

simulatie exterieur en depotruimte Collectiegebouw, Museum Boijmans 
Van Beuningen, Rotterdam. Ontwerp / design: MVRDV
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beheer van hun collectie. De Raad vroeg zich af  waarom met 
publiek geld particuliere voorzieningen moeten worden gere-
aliseerd. De initiatiefnemers beweren dat het nieuwe depot 
100.000 extra bezoekers zal opleveren, maar daar zou geen 
overtuigend onderzoek over bestaan. De bouw van het nieu-
we depot moet starten in het najaar van 2016. Naar ver-
wachting opent het Collectiegebouw eind 2018 de deuren 
voor bezoekers. (boijmans.nl)

Het televisiewerk van Jef  Cornelis in CINEMATEK en 
Argos. De Belgische regisseur Jef  Cornelis maakte tussen 
1964 en 1998 voor de Vlaamse tv-zender meer dan twee-
honderd televisieprogramma’s (naast documentaire films 
ook korte kunstrubrieken, debatten en live-uitzendingen) 
over moderne kunst, architectuur, literatuur en tal van 
andere culturele items. In de tentoonstelling Inside the White 
Tube. A retrospective view on the television work of  Jef  Cornelis, 
van 31 januari tot 27 maart, brengt Argos een hommage 
aan Jef  Cornelis. Van 30 januari tot 26 februari verzorgt 
CINEMATEK een reeks filmvertoningen met het werk van 
Jef  Cornelis, over onder meer René Magritte, het Vlaamse 
landschap, Rem Koolhaas, James Lee Byars, de sociale 
impact van de straat, haven- en textielarbeiders, Jan Fabre, 
Belgische architectuur, beeldende kunst in Zuid-Amerika… 
(cinematek.be en argosarts.org)

The Image Generator. Van 5 tot 7 februari organiseren de 
vier instellingen die hun kantoren delen aan de Eikelstraat 
31 in Antwerpen (Extra City, Kunst/Werk, Lokaal 01 en 
Platform 0090) het artistieke project ‘The Image Generator’. 
De driedaagse happening situeert zich op het raakvlak tus-
sen performance en beeldende kunst. De setting van het 
evenement omvat de attributen, het licht en de podia die 
zowel gebruikt worden door de performancekunstenaars 
als binnen het tentoonstellingsparcours van de deelnemen-
de beeldende kunstenaars. (image-generator.be)

Art Rotterdam. Van 11 tot 14 februari loopt in de Van 
Nellefabriek de 17e editie van Art Rotterdam. De beurs legt 
de nadruk op jonge kunst die ze toont in verschillende ten-
toonstellingsonderdelen: videokunst in Projections, instal-
laties en performances in Intersections, de nieuwste lich-
ting Nederlandse kunstenaars in Prospects & Concepts en 
jonge galeries met solopresentaties in de New Art Section. 
Onder de naam Reflections is er een driedaags discussiepro-
gramma dat is vormgegeven door West Den Haag, Witte de 
With Center for Contemporary Art en het tijdschrift voor 
actuele kunst Metropolis M. Vanaf  4 februari zijn alle kunst-
werken ook online te bekijken op het kunstplatform Artsy.
net. Gelijktijdig met de beurs zijn in de rest van de stad tal 
van initiatieven als open ateliers en pop-upshows. Tussen 
de Van Nellefabriek, AVL-Mundo, het Museumkwartier en 
de Wilhelminapier rijden gratis pendelbussen. (artrotter 
dam.com en artrotterdamweek.com)

Oriol Vilanova wint ArtContest 2015. De Spaanse kun-
stenaar Oriol Vilanova is de laureaat van de 11e editie van 
de jaarlijkse kunstprijs ArtContest. Vilanova is geïnteres-
seerd in de paradoxen van de massacultuur. Hij verzamelt 
postkaarten op rommelmarkten die hij verwerkt in minima-
listische installaties, geschriften en performances, met een 
conceptuele aanpak gekenmerkt door herhaling en overdrij-
ving. De wedstrijd, opgericht door Valerie Boucher en 
gesteund door Hans Op de Beeck en de Stichting Boghossian, 
heeft tot doel het werk van jonge, hedendaagse kunstenaars 
in België te promoten en hen ook op langere termijn te bege-
leiden en te ondersteunen. De winnaar ontvangt een som 
van € 9.000 en krijgt een solotentoonstelling in het Museum 
van Elsene. (artcontest.be en museumvanelsene.irisnet.be)

Museumnacht010 in Rotterdam. Op za 5 maart kan je 
in Rotterdam van 20u tot 1u ‘s nachts musea en galeries 
bezoeken. Dertig zeer uiteenlopende Rotterdamse musea en 
culturele instellingen werken mee aan deze Museumnacht. 
Met een Passe-partout van € 17,50 krijg je toegang tot alle 
deelnemende locaties en kan je gebruikmaken van het 
voorziene Museumnachtvervoer, met historische trams en 
speciale bussen die passeren langs bijzondere plekken. Meer 
info over de deelnemers en goedkopere tickets in voorver-
koop via museumnacht010.nl.

Zoeken in de architectuurcollectie van Het Nieuwe 
Instituut. Het Nieuwe Instituut beschikt over een van de 
grootste architectuurcollecties ter wereld. Via de website 
wordt die sinds kort met een nieuw zoekportaal ontsloten. 
Een gebruiksvriendelijkere interface biedt toegang tot 
130.000 foto’s, tekeningen en maquettes, die met een vie-
wer tot op detailniveau te bekijken zijn. (zoeken.hetnieu 
weinstituut.nl)

Casino Luxembourg – Call for Entries. Tot 16 februari 
kunnen kunstenaars een kandidatuur indienen voor het 
International artist-in-residence programme in the public space 
in 2017 van het Casino Luxembourg. Het programma is 
aan zijn tweede editie toe en biedt een residentieperiode van 
maximaal 12 weken. Meer info casino-luxembourg.lu.

Wissels
Maïté Vissault aangesteld als nieuwe directeur van 
L’iselp. L’iselp (Institut supérieur pour l’étude du langage 
plastique) heeft Maïté Vissault aangesteld als nieuwe direc-
teur. Zij volgt Eric Van Essche op, die sinds 2001 aan het 
hoofd stond. Vissault heeft politieke wetenschappen gestu-
deerd en is doctor in de kunstgeschiedenis. Zij geeft les aan 
de Universiteit Lille 3 en was directeur van het Ikob 
(Museum hedendaagse kunst in Eupen). Ze werkte eerder 
bij het Landesmuseum Münster, en realiseerde meerdere 
monografische en thematische tentoonstellingen, onder 
meer in samenwerking met Marta Herford en het HISK. Als 
criticus en curator publiceerde ze veelvuldig in tentoonstel-
lingscatalogi en tijdschriften. In 2010 verscheen van haar 
hand de publicatie Der Beuys Komplex – L’identité allemande 
à travers la réception de l’oeuvre de Joseph Beuys (1945-1986). 
Zij benadert de hedendaagse kunst vanuit een sociopolitiek 
perspectief. L’iselp werd in 1971 opgericht door Gyta Brys-
Schatan als een plaats waar de hedendaagse kunst vanuit 
verschillende perspectieven wordt benaderd. In deze plura-
listische werkwijze wordt ook groot belang gehecht aan het 
kritische discours rond hedendaagse kunst. (iselp.be)

Lezingen
Arcam – Winterlezingen. Arcam organiseert op zes zon-
dagmiddagen lezingen over de Amsterdamse openbare 
ruimte, waarbij deskundigen twee straten, twee pleinen en 
twee parken aan een nadere beschouwing onderwerpen. De 
lezingen vinden plaats op locatie, in de directe nabijheid van 
het betreffende onderwerp. Aan elke lezing is een exclusieve 
excursie verbonden. Op 24 januari Het Vondelpark (spreker 
Merel Ligteliijn), op 31 januari De Van Woustraat (spreker 
Jos Gadet), op 7 februari Het Westerpark (spreker Evert 
Verhagen) en op 14 februari Het Leidseplein (spreker Rob 
Pistor). Meer info via arcam.nl.

A-Z lezingen. In deze reeks omtrent de nieuwste visies en 
ontwikkelingen op vlak van design, architectuur en kunst 
zijn volgende lezingen geprogrammeerd: op 26 januari 
multidisciplinair kunstenaar Filip Van Dingenen (B), op 2 
februari wetenschapper/kunstenaar Chris Kabel (NL), op 
16 februari architectenbureau GAFPA (B), op 23 februari 
TRANS Architectuur I stedenbouw (B), kunstenaar Cecile 
B. Evans (B/USA), op 8 maart LOLA landscape architects 
(NL) en op 15 maart architectuurstudio Something 
Fantastic (D). Telkens op dinsdagavond om 20u. Voor loca-
tie en reservatie raadpleeg a-zlezingen.be.

The Knight’s Move. Op wo 27 januari schrijver en kunste-
naar Ingo Niermann, die hoofdredacteur is van de Solution 
serie, uitgegeven door Sternberg Press. Deze serie zoekt 
naar kritische oplossingen voor problemen die voortkomen 
uit het ‘wereldwijd instabiele geopolitieke klimaat’. Om 20u 
in Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag . Inkom € 5. 
(stroom.nl)

De Pont kunstenaarsgesprekken. In samenwerking 
met De Pont organiseert Kunstpodium T vijf  gesprekken in 
het auditorium van De Pont gedurende het Apprentice/
Master-project over het kunstenaarschap en het leven na de 
academie. Op do 28 januari is Femmy Otten te gast, op do 
18 februari Wineke Gartz, telkens om 15u. De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (depont.nl).

New World Summit: Stateless Democracy. BAK, basis 
voor actuele kunst presenteert van 29 tot 31 januari New 
World Summit: Stateless Democracy, een driedaagse bijeen-
komst die wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Universiteit Utrecht, het Centraal Museum Utrecht en de 
organisatie voor niet-vertegenwoordigde naties en volkeren 
UNPO, Brussel. Het is de zesde manifestatie van de New 
World Summit, een door kunstenaar Jonas Staal opgerichte 
politieke en artistieke organisatie die zich wijdt aan de 
oprichting van ‘alternatieve parlementen’ voor stateloze 
politieke organisaties die worden uitgesloten van het demo-
cratische proces. Er is een centrale rol weggelegd voor verte-
genwoordigers die spreken uit naam van de Koerdische 
revolutionaire beweging. Deze riep in 2012 Rojava, het 
noordelijke deel van Syrië, uit tot een onafhankelijke ‘state-
loze democratie’ die steunt op beginselen van zelfbestuur, 
gendergelijkheid en een gemeenschappelijk georganiseerde 
economie. Meer details volgen op bakonline.org.

KMSKA – Lezingen op zondag. Op 7 februari Michel 
Seuphor: abstractie in woord en daad door Sergio Servellón 
(directeur FeliXart Museum, Drogenbos). Om 11u in het 
Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, 
Nationalestraat 155, Antwerpen. Toegang gratis, vooraf  
inschrijven via kmska.be.

Lezingen in L’iselp. Op do 18 februari praat kunsthistori-
cus Christophe Veys onder de titel Dimanche met de Spaanse 
kunstenaar Oriol Vilanova (winnaar ArtContest 2015), op 
ma 22 en 29 februari, ma 7 en 14 maart spreekt kunsthis-
toricus Anthony Spiegeler over Les abstractions en Belgique. 
Éveils, déclins et renaissances, op wo 2 maart praat Catherine 
Henkinet met kunstenaar Amélie Bouvier (winnaar Prix 
hors d‘oeuvre 2015), op do 3 maart praat Denis Laoureux 
(ULB) over Marcel Broodthaers en het repliceren van beel-
den, op do 10, 17 en 24 maart spreekt de nieuwe directeur 
van L’iselp Maïté Vissault over de evolutie van de sculptuur in 
de twintigste eeuw, over het concept ‘sculpture sociale’ van 
Beuys en hoe dat vandaag nog doorwerkt. Telkens om 18u30 
in L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel (iselp.be).

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

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

online application: 11 January – 11 February 2016
www.strabag-artaward.at
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BEELD:
JORIS VAN DE MOORTEL
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STUDIO JURGEN MAELFEYT

JORIS VAN
DE MOORTEL

ÇA VOUS INTÉRESSE 
L’ ARCHITECTURE?

31.01.2016 — 15:00
FINISSAGE MET PERFORMANCE 
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Beeldende kunst
Mystic Transport. Koen Theys & Gülsün Karamustafa. 
In de Centrale en in Argos (Brussel) openden tegelijk twee 
tentoonstellingen onder de titel Mystic Transport waarin 
werk van de Belg Koen Theys (1953) en van de Turkse 
Gülsün Karamustafa (1946) met elkaar werd geconfron-
teerd. Bij Theys loopt de selectie van 2001 tot vandaag. Het 
oudste werk van Karamustafa dateert uit 1981, het recent-
ste uit 2015. De tentoonstelling kadert in Europalia Turkije, 
maar is geen geforceerd huwelijk geworden. Er zijn immers 
merkwaardige parallellen tussen de twee oeuvres: ze wijzen 
elk op hun manier op verwarring en (zelf)bedrog in een spe-
cifieke beeldcultuur.
 De titel Mystic Transport is ontleend aan een installatie uit 
1992 van Karamustafa. Ze propte kleurige lappen dikke, 
glanzende stof  quasi achteloos in manden van staaldraad 
en verspreidde die her en der over de ruimte van Argos. Wie 
wil kan ze verplaatsen, meldt de catalogus. Toevallig zag ik 
dezelfde dag in de Anatolië-tentoonstelling in Bozar een 
gewaad van een Turkse sultan dat vervaardigd was in een 
gelijkaardige stof. Volgens de catalogus wijst Karamustafa 
met haar installatie op een paradox. Kledingstukken reizen 
met hun gebruikers vrij rond. Het zijn echter objecten met 
een culturele betekenis. Ze verraden een nationale, politieke 
of  sociale identiteit, of  dringen ze zelfs op. Met onze kledij 
dragen we altijd de condities van onze plaats van oorsprong 
mee. We kunnen ze niet ontlopen, hoe ver we ook lopen.
 Om die paradox uit te drukken zet Karamustafa in Mystic 
Transport echter een al te cryptische metafoor in. Elders in 
de dubbeltentoonstelling snijden beide kunstenaars het 
thema van de (impact en werking) van ‘culturele identitei-
ten’ veel scherper aan. Beiden nemen de schijnbaar vanzelf-
sprekende verschijning van mensen (en hun goden) tot 
onderwerp. Specifieke kostuums, attributen en poses wor-
den in hun werk dusdanig gedecontextualiseerd dat de 
geconstrueerde aard ervan zichtbaar wordt. Het wordt ech-
ter nooit een academische oefening: de werken ontbloten 
onveranderlijk machtsmechanismen. (Het is om die reden 
overigens spijtig dat beide tentoonstellingen niet parallel 
lopen, want ze vullen elkaar zo sterk aan dat je eigenlijk van 
één tentoonstelling kan spreken.) Een tweede verwant-
schap tussen Theys en Karamustafa zit in het gemak waar-
mee ze diverse media bespelen. De thematiek brengt hen 
vaak bij het gebruik van videobeelden, maar Theys werkt 
ook met print of  keramiek, Karamustafa met installaties en 
schilderijen.
 Het werk van Karamustafa focust op de culturele verwar-
ring die haar thuisstad Istanbul tekent. De kosmopolitische, 
open sfeer van de stad is vaak slechts schijn. Een neoliberaal 
laisser faire gaat er hand in hand met een autoritair en 
thans door het politiek islamisme getekend bestel. Dat leidt 
tot vreemde paradoxen. Een reactionaire visie op vrouw en 
samenleving sluit bijvoorbeeld niet uit dat buikdansen in 
nachtclubs floreert of  dat tv-programma’s in Berlusconistijl 
vrouwelijk halfnaakt inzetten als publiekslokker.
 Karamustafa becommentarieert die situatie in een werk 
als Taylor made (2005, getoond in Argos), een reportage 
over een derderangs modeshow van ‘sexy’ kledij voor vrou-
welijke ‘nachtclubartiesten’. Tekstbalkjes drukken de onuit-
gesproken – en sombere – gedachten van deze vrouwen uit 
tijdens het défilé. In de hilarische video The city and the secret 
panther fashion (2007, Argos) steekt ze daarentegen de 
draak met de hypocriete publieke moraal die vrouwen ver-
biedt om opzichtige kledij te dragen. Je volgt de avonturen 
van drie vrouwen die ingaan tegen een verbod op panter-
motieven door samen te komen in een ‘maison close’. Twee 
‘madames’ stellen er een onuitputtelijke voorraad kledij 
met pantermotieven ter beschikking. De dialogen, net als in 
een stomme film weergegeven met pancartes, doorbreken 
steeds weer het verwachtingspatroon over deze ‘uitspattin-
gen’. De ondertoon blijft echter wrang. Door met hun ver-
schijning te experimenteren, verzetten deze vrouwen zich 
stiekem tegen een dominante, mannelijke moraal. Ze zetten 
daarbij echter vormen in die ze ontlenen aan de mannelijke 
fantasma’s achter die moraal. Karamustafa is overigens 
niet te beroerd om te tonen dat ook mannen onder diezelfde 

moraal lijden. De videotriptiek Men Crying (2001, getoond 
in De Centrale) laat Turkse mannen zien die huilen, al 
horen ze dat dan, in het publiek althans, niet te doen. 
 Het onderliggende thema van Karamustafa’s werk is 
inderdaad hoe ideologische krachten op individu en samen-

leving inwerken. Indrukwekkend is Anti-Hamam Confessions 
(2010, Centrale). Deze video bestaat voornamelijk uit ‘stills’ 
van het interieur van een hamam die in 1998 verbouwd 
werd tot shopping mall. In voice-over spreekt een vrouw 
over haar dubbelzinnige gevoelens bij dit oer-Turkse ritueel. 

DISCOVER THE GALLERY THAT SUITS YOU BEST
CONTACT: INFO@ARTFOX.EU OR 0032 487 825 821

HUNT FOR ART
ARTFOX.EU

Adv. DEF.indd   1 21/12/15   11:50

Koen Theys

One of  Us, 2015, zicht op de tentoonstelling ‘Mystic Transport’ in De Centrale, Brussel. Foto: Philippe De Gobert, Brussel

Koen Theys & Gülsün Karamustafa

‘Mystic Transport’, zicht op de tentoonstelling in argos, Brussel. Vooraan: Gülsün Karamustafa, Mystic Transport, 1992,
achteraan: Koen Theys, The Worldwide Web of  Sorrows, 2012, video. Foto: Philippe De Gobert, Brussel
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G A L E R I E  G R E TA M E E R T
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EDITH DEKYNDT
19 februari – 9 april 2016

vernissage: 18 februari: 18:30 – 21:00

Voor lange tijd beschouwde de ‘weldenkende’ Turk dat als 
een relict uit het verleden. Ondertussen verleende de toeris-
tische industrie de hamam een tweede leven: het werd een 
luxeproduct dat de westerse fantasie over de Oriënt exploi-
teert. Wat betekent een hamam dan nog voor een Turk?
 Mysterieuzer is het recente Promised paintings (2015, 
Centrale), een groep van elf  ongeveer vierkante schilderij-
en, geschikt in de vorm van een Grieks kruis. Door hun 
goudkleurige achtergrond lijken ze op iconen. De beeldtaal 
bevestigt die associatie. Karamustafa schilderde archaïsche 
vrouwengezichten en handen die mysterieuze tekens vor-
men zoals bij oude heiligenfiguren. De beeldcompositie is 
echter versplinterd: hoofden schuiven weg naar de rand 
van het beeld, of  staan op hun kop. Handen die losgekomen 
zijn van het lichaam dringen van buitenaf  de compositie 
binnen. Het werk is een intrigerende kortsluiting tussen 
archaïsche vormen en moderne principes als montage en 
citaat. Of  getuigt het, in zijn verwijzing naar Grieks-
orthodoxe iconografie, ook van de stilaan verdrongen reali-
teit dat Istanbul tot voor kort een sterke Griekse aanwezig-
heid kende? Zo bezien spreekt dit werk misschien, net als 
Hamam Confessions, vooral over historische breuken en ver-
schuivingen die de bewoners van Istanbul een diepgaand 
ongemak met hun verleden bezorgen.
 Theys toont diverse bekende videowerken als Vanitas 
records (2005), Warburgballetten (2006) of  Fanfare – Calme et 
volupté (2007), die beeldformules actualiseren en deconstru-
eren. Vooral in recentere werken verschijnen vergelijkbare 
thema’s als bij Karamustafa. The Worldwide Web of  Sorrows 
(2008) is een montage van YouTubefilmpjes waarin vrou-
wen zichzelf  filmen tijdens een uitbarsting van verdriet. Het 
is onthutsend hoe Theys het generieke zichtbaar maakt in 
uitingen van persoonlijk lijden. De film lijkt op Karamustafa’s 
beelden van huilende mannen, maar staat er in zekere zin 
ook haaks op. Waar zij wijst op de verborgen realiteit dat ook 
mannen huilen, geeft Theys een bijtende commentaar op de 
invloed van de mediatisering op dat huilen.
 Even bijtend is One of  us (2015). In deze video duiken 
figuren op uit de mist. Ze dragen kostuums van de Heilig-
Bloedprocessies in Brugge en Meigem en de Boeteprocessie 
van Veurne. Het gaat hier dan ook om opnames van echte 
figuranten van deze processies. Theys filmde ze echter één 
na één, in hun kostuum, maar buiten de processiecontext. 
Hij verzocht hen daarbij om de woorden ‘We accept you/
One of  us/Goobble Gabble’ te scanderen. Dat wekte geen 
argwaan: Jezus was inderdaad ‘one of  us’! Zonder dat ze dat 
wellicht beseffen, herhalen de figuranten van de processie 
zo de woorden die ‘freaks’ (echte ‘freaks’ trouwens, geen 
acteurs) in Tod Brownings gelijknamige film uit 1932 scan-
deren op een feest. Daarmee verwelkomen ze trapeze-artie-
ste Cleopatra in hun rangen. Cleopatra zoekt hun gezel-
schap echter enkel op met de bedoeling de erfenis van een 
van hen in te pikken, en huivert bij de gedachte dat zij hun 
gelijke zou zijn. De figuranten in Theys’ film spreken de kij-
ker op dezelfde manier aan. De kijker staat dus in Cleopatra’s 
(op gewin beluste) positie. Toch zijn deze figuranten duide-
lijk geen kermisattracties. Integendeel: de processies die ze 
gestalte geven zijn werelderfgoed! Als Theys ze losweekt uit 
die eerste context en verplaatst naar die van een nog steeds 
omstreden film, maakt hij onze bizarre verhouding tot deze 
culturele erfenis zichtbaar: ze is niet langer enkel een geloof-
suiting, maar vormt als werelderfgoed ook een ‘toeristisch-
commerciële troef ’ – net zoals de Turkse hamams. Dat 
neemt niet weg dat processies als deze – en dat is de lezing 
die Theys zelf  stimuleert – nog steeds een appel op ons uit-
oefenen, en wel door hun specifieke vorm. Een processie is 
uiteraard een verkleedpartij, een theatrale opvoering. Maar 
het is ook een ritueel: de deelnemers zijn zowel ‘getuigen’ als 
‘figuranten’, en dat is niet hetzelfde als ‘toeschouwer’ en 
‘speler’. Door hun deelname verwerkelijken de figuranten 
op quasi-magische wijze een gemeenschap van gelovigen. 
Ze roepen de omstaanders op om ook toe te treden, naar het 
voorbeeld van hun grote voorganger Christus, die in de 
christelijke leer inderdaad een van ons is. De groep wordt zo 
het vehikel waarmee het individu, gesterkt door Christus’ 
lichtend voorbeeld, zijn identiteit versterkt. Al moet hij deze 
daarvoor eerst afleggen om te passen in de processie – maar 
gezien de inzet is dat een detail.

Theys pakt in de Centrale ook uit met werken in keramiek 
en klei. Het opmerkelijkst is Arabian Nights (2014). Het 
bestaat uit 5 maal 8 verticaal tegen de muur gemonteerde 
kleine kleipanelen, op een paar na afgewerkt met ultrama-
rijn glazuur. Onder die panelen zijn zes ongeglazuurde klei-
tabletten horizontaal geplaatst. De geglazuurde panelen 
zijn verlevendigd met goud- en zilverkleurige stippen en 
hoogsels. De ongeglazuurde tabletten, zowel de verticaal als 
de horizontaal geplaatste, verbeelden een onderaardse grot, 
een betonwand, een reliëfkaart van een woestijnlandschap, 
of  een huisje dat in vier stappen tot ontploffing komt. Als je 
nauwkeuriger naar de geglazuurde panelen kijkt, merk je 
dat ze niet enkel het uitspansel voorstellen, maar ook satel-
lieten, drones en ander militair tuig in het Arabische zwerk. 
Ondanks de feeërieke kwaliteit van de paneeltjes gaat het 
hier inderdaad om een staalkaart van recente oorlogstafe-
relen uit het Midden-Oosten, al is de vormgeving die van 
antieke kleitabletten. Op een sarcastische manier versmelt 
Theys zo uiteenlopende voorstellingen van de Oriënt: het 
droombeeld dat ook schrikbeeld of  oorlogstheater is. Het 
verschil met de meer melancholische toonzetting van 
Karamustafa’s werk is frappant, maar de parallellen zijn 
evident.  Pieter T’Jonck

p Koen Theys & Gülsün Karamustafa, Mystic Transport, 29 
oktober – 20 december 2015, Argos, Werfstraat 13, 1000 
Brussel (02/229.00.03; argosarts.org); tot 28 februari in 
CENTRALE for Contemporary Art, Katelijneplein 44, 1000 
Brussel (02/279.64.52; centrale-art.be).

Pop Art in Belgium! Decennialang werd de pop art als een 
hoofdzakelijk Angelsaksisch fenomeen beschouwd, met het 
‘Nouveau Réalisme’ als Franse tegenhanger, maar dat beeld 
is het laatste decennium fors bijgesteld. Zo vond in 2008 in 
het Kunsthaus Zürich Europop plaats, een tentoonstelling 
waarin de pop art aan de hand van werk van kunstenaars 
uit meer dan twaalf  Europese landen als een ‘paneuropees’ 
fenomeen werd neergezet – met naast Britse en Franse kun-
stenaars ook de Duitsers KP Brehmer en Thomas Bayrle, de 
Zweed Öyvind Fahlström, de Italiaan Domenico Gnoli, de 
IJslander Erró… Global Pop, een symposium dat Tate Modern 
en het Royal College in 2013 in Londen organiseerden, ver-
ruimde de pop art zelfs tot mondiale schaal en bracht gere-
lateerde kunst uit Oost-Europa, Azië en Latijns-Amerika 
aan bod. Ook aan The EY Exhibition: The World Goes Pop, een 
zopas afgelopen alternatieve popexpo in Tate Modern, lag 
dat globale perspectief  ten grondslag. Daarnaast creëerde 
het doorbreken van het klassieke Angelsaksisch-Franse 
perspectief  ruimte voor tentoonstellingen over pop art bin-
nen de eigen landsgrenzen – zoals bijvoorbeeld German Pop 
(Schirn Kunsthalle, Frankfurt, 2014-2015) dat de Duitse 
bijdrage aan deze kunststroming situeerde in Düsseldorf, 
Berlijn, Frankfurt en München.
 Belgische kunst was in deze evenementen niet te beken-
nen, maar natuurlijk liet de pop art sporen na in België. Dat 
wordt nu onderstreept met een tentoonstelling in het ING 
Art Center te Brussel, samengesteld door Carl Jacobs (een 
kunsthistoricus die in de jaren 2011-2012 onderzoek deed 
naar de receptie van de Angelsaksische pop art in België) en 
Patricia De Peuter (ING België), en met een boek van Carl 
Jacobs. Beide heten Pop Art in Belgium! en ze zijn het resul-
taat van een onderzoek geïnitieerd door de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten van België en de Vrije 
Universiteit Brussel.
 Jacobs’ boek begint met een algemene inleiding over pop 
art en een korte bespreking van de ontwikkelingen in België 
tussen 1958 (het jaar van Expo 58 en de oprichting van de 
groep G58 te Antwerpen) en 1963. Daarna belicht Jacobs 
de receptie van de pop art in België en de verwerking ervan 
in de Belgische kunst van 1962 tot 1970. Hij besteedt aan-
dacht aan de doorbraak van de (nieuwe) figuratie ten koste 
van de abstracte kunst (in het hoofdstuk Figuratie aan de 
macht), de rol van kunstinstellingen en galeries (zoals de 
Galerie Aujourd’hui in het Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten, geleid door Pierre Janlet) en de beeldbepalende 
tentoonstellingen die zowel in België als in het nabije bui-
tenland plaatsvonden, de rol van de verzamelaars (in het 

hoofdstuk Popart in Belgische verzamelingen) en het ‘afscheid’ 
van de pop art in België en de Belgische kunst (1970: Pop 
Art. Nouveau Réalisme / Nieuwe Figuratie).
 De tentoonstelling beperkt zich tot de periode 1963-
1970, maar wil net als het boek – en dat is een verschil met 
German Pop – een receptiehistorisch verhaal vertellen. 
Belgische kunstwerken worden er systematisch gecombi-
neerd met buitenlandse (Amerikaanse, Engelse en Franse) 
kunst die zich destijds in Belgische collecties bevond, om 
aldus – in de woorden van de bezoekersgids – ‘twee kernvra-
gen’ te beantwoorden: ‘Hoe is de buitenlandse popart in 
België terechtgekomen?’ en ‘Wat hebben onze eigen kun-
stenaars met deze schat aan nieuwe inzichten gedaan?’ 
 Het klinkt ambitieus en veelbelovend, en toch is het resul-
taat een afknapper. De tentoonstelling begint nochtans 
goed. In een compact inleidend zaaltje zijn onder de titel 
New York, Paris, Brussels zeven werken samengebracht, één 
van de Amerikaan George Segal, en telkens twee van de 
Fransman Arman en de Belgen Marcel Broodthaers en Paul 
Van Hoeydonck. De zaaltekst wijst op het belang van de 
Parijse Galerie Ileana Sonnabend voor de kennismaking 
van de Belgische kunstwereld met ‘het nieuwe Amerikaanse 
artistieke geweld genaamd Pop Art’. Dat wordt treffend geïl-
lustreerd met Segals Lovers on a Bench (1962), een tableau 
vivant van een plaasteren mannen- en vrouwenfiguur die 
samen op een echte tuinbank zitten. Deze sculptuur, strate-
gisch opgesteld tegenover de ingang, is een echt kroonstuk 
met betrekking tot de eerste kernvraag van de tentoonstel-
ling. Het is het eerste popkunstwerk uit de collectie Hubert 
Peeters, zowat de belangrijkste popverzamelaar van België, 
die het in het najaar van 1963 kocht op een solo-expositie 
bij Sonnabend. Die tentoonstelling kreeg trouwens nog 
andere Belgen over de vloer – zoals de Antwerpse verzame-
laar Betty Barman, die eveneens een werk kocht, en dichter, 
criticus en beginnend kunstenaar Marcel Broodthaers. Ze 
werd ook ijverig besproken door de Belgische kunstkritiek.
 De tweede kernvraag wordt in de eerste plaats aan de wer-
ken van Broodthaers gekoppeld. Links naast Segals tafereel 
hangt Huître malade d’une perle (1963-1968): een plaasteren 
klomp (de ‘oester’) met daarin een balletje (de ‘ziekte’?), een 
parel en drie pillendoosjes (het geneesmiddel voor ‘de zieke 
oester’?), aangebracht op een zwart krijtbord met het 
opschrift ‘Xème’. De combinatie van Broodthaers met Segal 
suggereert dat de Amerikaan zijn Belgische collega op het 
idee bracht om plaaster te gebruiken, maar ze maakt ook het 
grote verschil tussen beiden duidelijk. Segal vertrekt van een 
herkenbaar tafereel – een man en een vrouw zitten op een 
bankje in een park en demonstreren hun liefde met gestan-
daardiseerde gebaren (hand op de dij, arm rond het 
lichaam…) – en gebruikt plaaster om het clichématige ervan 
in de verf  te zetten. Hij maakt van een banaal tafereel iets 
bevreemdends, laat zien dat de ‘spontaniteit’ van het alle-
daagse gecodeerd is. Het werk van Broodthaers daarentegen 
gaat over de onmogelijkheid om tot een definitieve betekenis 
te komen. De tentoonstellingsmakers onderstrepen die 
totaal verschillende inzet door een werk van Broodthaers te 
kiezen dat vijf  jaar na datum ‘bewerkt’ werd: de Belg bracht 
de plaastersculptuur uit 1963 – het jaar van de Segalexpo – 
immers pas in 1968 op het krijtbord met opschrift aan.
 Tegelijk wordt de reductie van de genese van Broodthaers’ 
vroege werk tot een dialoog met George Segal vermeden 
door ertegenover Petite tour avec 31 yeux à 4 étages (1966) 
van Broodthaers – een ‘toren’ van jampotten met uit maga-
zines geknipte ‘ogen’ – te combineren met twee ‘accumula-
ties’ van Arman: het vroege Petit Argus (1961) – een recht-
opstaande ‘doos’ met stalen frame en plexiglazen wanden 
vol gestouwd met poppenogen – en het latere, (nog) morbi-
dere Petites mains (1965) – een blok kunsthars waarin pop-
penhandjes zijn geperst. Hier zijn de gelijkenissen sterker. 
Evenals Arman past Broodthaers het ‘accumulatieprincipe’ 
toe, waarbij eenzelfde (serieel geproduceerd) object in gesta-
pelde vorm herhaald wordt. Bovendien hebben Broodthaers’ 
toren en Armans Petit Argus (1961) hun – in de traditie van 
het surrealisme verankerde – ‘oogmotief ’ gemeen. Toch zijn 
ook hier de verschillen duidelijk. Terwijl Arman zich beperkt 
tot het stapelen van objecten, past Broodthaers twee opera-
ties op zijn bokalen toe: de manueel uitgeknipte ‘ogen’ zijn 
gekleefd tegen de binnenwand van de jampotten, die als 
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pilaren zijn ingezet voor een ritmische architectuur met 
glazen plateaus – men zou haast aan minimal art denken. 
Zo wordt het beeld van modernistische kantoorgebouwen 
opgeroepen: de ogen zijn die van mensen die ons beloeren 
vanachter glas…
 Het soms wat gemystificeerde begin van Broodthaers’ 
kunstenaarschap en zijn vroege werk komen dankzij een 
nuchtere koppeling met concrete pop-artreferenties in een 
verfrissend licht te staan. Onhandig is wel dat de bezoekers-
gids ook  Panneau de moules (1965) als voorbeeld van 
Broodthaers’ toepassing van de accumulatietechniek cata-
logeert. Dat werk wordt samen met Petite tour… onder ten-
toonstellingsnummer 4 van de inleidende zaal vermeld, 
terwijl het niet hier, maar elders in de tentoonstelling te zien 
is. (Niet onbelangrijk is dat Arman al voor de Sonnabend-
tentoonstelling van Segal tweemaal in België tentoonstelde: 
eind 1962 onder de titel Boîtes d’Arman in de Galerie 
d’Aujourd’hui, en in de zomer van 1963 in een sectie 
‘Nouveaux Réalistes’ die deel uitmaakte van Forum 63, een 
overzicht van nieuwe kunst in de Sint-Pietersabdij te Gent. 
In de zaaltekst en de bezoekersgids blijven die feiten vreemd 
genoeg onvermeld.) Voorts is de relatie van de assemblages 
van Paul Van Hoeydonck met de tweede kernvraag ondui-
delijk. In beide werken worden stukken van mannequin-
poppen bekleed met wit geschilderde ‘gewaden’ die, zoals in 
sommige laathellenistische sculpturen, tegen het lichaam 
kleven. De bezoekersgids leert dat Van Hoeydonck dankzij 
de bemiddeling van Pierre Restany in de Parijse Galerie Iris 
Clert terechtkwam en zich als ‘een van de eerste Belgische 
kunstenaars […] omschoolde van abstract schilder tot 
nieuw-realistisch assembleur’. De presentatie suggereert 
(allicht terecht) een relatie tussen Segals realistische tafe-
reel en Van Hoeydoncks overstap naar de figuratie, maar 
wekt daarnaast de indruk dat ook de ‘witheid’ van diens 
assemblages met Segals witte plaastersculptuur in verband 
kunnen worden gebracht. Ten onrechte: ‘wit’ was reeds 
vóór 1963 de ‘lievelingskleur’ van de Belg, een keuze die in 
de context van de ZERO-beweging moet worden gezien. Het 
neemt niet weg dat de zaal met precies gekozen werken en 
afgewogen combinaties prikkelende suggesties omtrent de 
kernvragen formuleert.

Van die kwaliteiten is in de rest van de tentoonstelling niets 
meer te merken. Plots worden de kunstwerken onder alge-
mene en nietszeggende thema’s ondergebracht. De tweede 
sectie – Cans, Soup, Mussels and Sweets. The Power of  the 
Mundane getiteld – is een kolossale vergaarbak voor de 
meest uiteenlopende popkunstwerken waarin ‘alledaagse 
voorwerpen’ zijn verwerkt of  afgebeeld: ‘kannen’ 
(Panamarenko, Afwasbak, 1967), ‘soepblikken’ (Andy 
Warhol), ‘mosselschelpen’ (Broodthaers uiteraard, met het 
werk dat we misten in zaal 1), ‘snoepjes’ (de Belg Guy 
Degobert), maar ook vleeswaren (Meats (1964) van Claes 
Oldenburg uit de collectie Peeters), Kleenex-zakdoekjes en 
grammofoonplaten (Discs (1965) van James Rosenquist) en 
lampen (opnieuw Guy Degobert). Sexy, Glamourous, Clever. 
Women in Pop gaat over de vrouw in de pop – een onderwerp 
dat de merchandising van menige poptentoonstelling heeft 
gestimuleerd. In het hoofdstuk Stars, Signs & Symbols voe-
ren de curatoren een semantische spreidstand uit die in de 
bezoekersgids als volgt wordt samengevat: ‘[…] symbolen, 
sterren en tekens [komen] zowel in hun letterlijke als figuur-
lijke vorm aan bod: filmsterren, portretten van politieke lei-
ders, maar ook cijfers, tekens en symbolen [sic]’. Een schil-
derij dat een semiotische benadering uitlokt (Lions Versus 
Eagles (1962) van Peter Phillips) hangt hier bijgevolg tegen-
over werken die ‘sterren’ van vlees en bloed afbeelden 
(Warhol, Panamarenko).
 Tal van werken in de tentoonstelling – van met name 
Belgische kunstenaars – nodigen ertoe uit om aspecten van 
de tweede kernvraag (de verwerking van de pop art in de 
Belgische kunst) te onderzoeken, maar door de zaalthema’s 
komen die kwesties nauwelijks uit de verf. Zo zijn in sectie 7 
(Roaring Sixties. Violence, War & Protest) kunstwerken van 
Balder (Fidel Castro en Vietnamees, beide uit 1970) en Wout 
Vercammen (een reeks van acht zeefdrukken uit 1972) te 
zien die met beeldmiddelen van de pop art – vooral de harde 
kleurvlakken – de Amerikaanse ideologische grondstroom 
bekritiseren die in veel pop art doorklinkt – denk aan de 
opzichtige en vaak nauwelijks nog ironisch te noemen cele-
bratie van de consumptiemaatschappij in veel Amerikaanse 
kunst. Over de schilderijen van Balder merkt de bezoekers-
gids terecht op: ‘Net zoals in Fidel Castro is het onderwerp 

extreem anti-Amerikaans, terwijl de techniek en de beeld-
taal juist het tegengestelde zijn.’ Over de zeefdrukken van 
Vercammen stelt de gids: ‘Vercammens scherpe, kritische 
visie op politieke, sociale en economische wantoestanden 
verraden de stem van de publieke opinie, die zich tegen het 
Amerikaanse imperialisme afzette.’ In de tentoonstelling 
worden beide kunstenaars echter niet op elkaar betrokken 
en in één pot gegooid met kunstwerken die totaal andere 
vormen van geweld aankaarten (de doodstraf  in de 
Verenigde Staten in Warhols Electric Chairs (1965), gemedi-
atiseerd geweld-als-spektakel in ‘Grand Prix’ Accident (1967) 
van Paul Van Hoeydonck). De tentoonstelling bevat ook een 
spannende collage van Hugo Heyrman waarin niet enkel de 
pro-Amerikaanse ideologie achter de pop art, maar ook de 
pop art zélf  op de hak wordt genomen. Het werkje wordt 
echter geneutraliseerd in een sectie met de bloedeloze titel 
Straight From the Printer. Silkscreen, Magazines and Advertising.
 Bij zoveel onachtzaamheid en gebrek aan alertheid mag 
het bijna een mirakel heten dat de tentoonstelling helemaal 
op het einde – in de laatste zaal op de kelderverdieping geti-
teld The World around Pop. Collectors, Critics, Happenings and 
Artist Projects – alsnog naar de vooropgestelde thematiek 
terugkeert. Plots worden de spots gericht op de verzamelaars, 
critici en galeristen die de receptie van de pop art in België 
voor een groot deel hebben bepaald. Hubert Peeters komt 
opnieuw in beeld via Le Musée Pop de Papa (1963-1970), een 
schattige collectie prullaria in de sfeer van de pop art die door 
bevriende kunstenaars werden achtergelaten nadat ze bij 
hem op bezoek kwamen. Enkele kunstwerken plaatsen tel-
kens één belangrijke figuur uit de Belgische kunstwereld in 
de schijnwerpers: Jean Dypréau (in werken van Evelyne Axell 
en Guy Degobert), Karel Geirlandt (in een werk van Evelyne 
Axell), Bénédict Goldschmidt (in een verrassend popwerk 
van Pol Bury)… Een drietal werken van Marcel Broodthaers, 
geschonken door de kunstenaar aan de verzamelaars Mark & 

zicht op de tentoonstelling ‘Pop Art in Belgium!’, ING Art Center, Brussel: introducerend gedeelte ‘New York, Paris, Brussels… Let’s Go Pop’ 
centraal: George Segal, Lovers on a Bench, 1962; links bovenaan: Marcel Broodthaers, Huître malade d’une perle, 1963-1968
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anna vogel - leaving the water 
stephan balkenhol 

jan fabre 
 

03.02 - 06.03.2016
vernissage zondag   31.01, 16:00 - 18:00

open op woensdag, donderdag, vrijdag, zondag, 14:00-18:00 en op afspraak 

Deweer gallery tiegemstraat 6a 8553 otegem belgium   +32 (0)56 644 893   www.deweergallery.com 

zicht op de tentoonstelling ‘Pop Art in Belgium!’, ING Art Center, Brussel: 
sectie ‘Cans, Soups, Mussels and Sweets. The Power of  the Mundane’

wand v.l.n.r.: Jim Dine, 3 Palettes (Portrait A), 1963; James Rosenquist, 
Discs, 1965; Christo, Empaquetage, 1961

in de ruimte: Panamarenko, Krokodillen, 1967

zicht op de tentoonstelling ‘Pop Art in Belgium!’, ING Art Center, Brussel: 
sectie ‘Stars, Signs and Symbols’; rechts vooraan: Robert Indiana, 

Numbers, 1968; rechts achteraan: Peter Phillips, Lions versus Eagles, 
1962; in de ruimte: Panamarenko, Molly Peters, 1966
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Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien
Tel. / fax +32 (0)87 56 01 10 – ikob.be

ikob

17.01.2016 – 03.04.2016

Werke der Kunstsammlung 
S.M.A.K. und der ikob 
collEcTion

Günther Förg, Haider Jabbar, Jonathan Meese, 
Hiwa K, Ronny Delrue, Kati Heck, Francis Schmetz, 
Guillaume Bijl, Merlin Spie, Adrien Tirtiaux, 
Johan Van Geluwe, Jacques charlier, Johan Tahon, 
François Morellet, Yves Zurstrassen, 
Michaël Borremans, irmel Kamp, Jean-Pierre Bredo, 
Horst Keining, norbert Huppertz, Ton Slits, 
Barbara Schulte Kellinghaus, Koen Vanmechelen, 
Marcel Berlanger, Eric Peters, Paul Schwer, 
Romain Van Wissen, Emmanuel Van der Auwera…
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ONTDEK HET PROGRAMMA 
OP WWW.SMAK.BE 
SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

PROGRAMMA 2016

 A  |  Ayçe Erkmen & Ann Veronica Janssens 

Uit de Collectie | Sol LeWitt 
Schenking Korakrit Arunanondchai   | 
Letters to Chantri #1 | 
The lady at the door/The gift that 
keeps on giving (feat. boychild) 2

                                       20.02...08.05.2016

Uit de Collectie | NIEUW 

RETROSPECTIEVE  I  Michael Buthe 
 
I   Rinus Van de Velde 

Invisible Beauty   | 
Paviljoen van Irak - La Biennale di Venezia 

I   Lee Kit 
28.05...04.09.2016

I   Zvi Goldstein 

Coming People 2016 
25.06...30.10.2016

TOT 14.02.2016

05.03...05.06.2016

‘My Love To Etienne’ Michael Buthe, 1969
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Jacqueline Lejeune en aan Anny Lohaus-Dedecker van de 
Wide White Space Gallery, stippen de relatie aan tussen 
(deze) kunstenaar en (diens) galerist/verzamelaar. Terwijl de 
catalogus echter systematisch op deze figuren ingaat, wordt 
hun rol in de tentoonstelling niet toegelicht. Nog vreemder is 
dat de zaal ook stukken bevat die helemaal niets met de pop 
art in België te maken hebben. Enkele voorbeelden: een affi-
che van Roy Lichtenstein voor een solotentoonstelling in het 
Stedelijk Museum Amsterdam in 1965; een affiche van 
Warhol voor de tentoonstelling van de collectie van de 
Duitser Karl Ströher (die zich inmiddels in het Museum für 
Moderne Kunst te Frankfurt bevindt) in de Kunsthalle Bern 
(1969); en een papieren zakje (ontwerp Warhol) voor de 
merchandising bij een Warholtentoonstelling in de Institute 
of  Contemporary Art in Boston (1966). Wat komen deze 
parafernalia hier doen? Het titelkaartje licht een tip van de 
sluier: de stukken zijn in het bezit van de organiserende bank 
ING België. Bij nader inzien blijkt dat de tentoonstelling nog 
meer werken uit de ING-collectie bevat: een zeefdruk getiteld 
Huh? van Roy Lichtenstein uit het jaar 1976 – zes jaar na 
afloop van het tijdvak dat door de tentoonstelling bestreken 
wordt – of  een editie met de titel Cat Paws (1974) van Robert 
Rauschenberg in de sectie Straight From the Printer. Silkscreen, 
Magazines and Advertising. In dit geval gaat het om werk uit de 
voormalige collectie van Léon Lambert, de gewezen voorzit-
ter van de BBL (Bank Brussel Lambert) die de voorloper is van 
ING België. Over de geschiedenis van de collectie van de BBL 
en Léon Lambert, en van ING schrijft Carl Jacobs in de catalo-
gus het volgende: ‘De Bank Brussel Lambert bezat door toe-
doen van haar voorzitter een indrukwekkende verzameling 
Europese en Amerikaanse kunst. Die werd in 1987, enkele 
weken voor het overlijden van Lambert, op zijn initiatief  

geveild bij Christie’s in New York. Daardoor bleef  de bank zelf  
– nu ING – achter met een verzameling minder beduidende 
werken en startte ze vanaf  1991 een eigen aankoopbeleid. 
Bij de veilingstukken zat werk van Lichtenstein (Modern 
Painting with Small Bolt, 1967, aangekocht bij Sonnabend), 
Warhol (Large Flowers, 1965, aangekocht bij de kunstenaar 
zelf) en Rauschenberg (Untitled, 1968, Galerie 20, 
Amsterdam).’ Het is te begrijpen dat Jacobs en De Peuter deze 
– wellicht ook voor hun receptieverhaal – interessante stuk-
ken niet hebben kunnen bemachtigen. Ontoelaatbaar is ech-
ter dat ze ervoor kozen om later aangekochte prullaria van 
ING België op te nemen zonder het minste verband met het 
thema van de tentoonstelling – de genoemde affiches en het 
zakje van Warhol maakten zelfs geen deel uit van de collectie 
Léon Lambert – én kunstwerken uit de collectie van de bank 
die door Jacobs zelf  (terecht) als ‘minder beduidende werken’ 
worden omschreven. Het wekt minstens de indruk dat ING 
België de eigen belangen op kunsthistorische objectiviteit heeft 
laten prevaleren. Zou het te vergezocht zijn om ook de flagran-
te verschillen tussen boek en tentoonstelling in dit licht te 
begrijpen? Hoewel Carl Jacobs in het boek een kunsthistorisch 
overzicht geeft – met aandacht voor de belangrijkste aspecten 
van de kernvragen – dat zo als draaiboek van een tentoonstel-
ling kan worden ingezet, heeft hij samen met Patricia De 
Peuter van ING België voor een tentoonstelling met een wel 
erg laagdrempelige aanpak gekozen. Dirk Pültau

p Pop Art in Belgium!, tot 14 februari in ING Art Center, 
Koningsplein 6, 1000 Brussel (02/547.22.92). Het boek 
Pop Art in Belgium! Un coup de foudre van Carl Jacobs werd 
uitgegeven door ING Belgium & Mercatorfonds, Zuidstraat 
2, 1000 Brussel (02/548.25.35; mercatorfonds.be).

Werner Cuvelier. De tentoonstelling van Werner Cuvelier 
in het FeliXart Museum – een monografisch museum dat 
aan het werk en de verzameling van de modernistische 
schilder Felix De Boeck is gewijd – toont een twintigtal wer-
ken die in drie secties zijn ondergebracht. In het eerste 
hoofdstuk, gesitueerd in de centrale zaal, worden Cuveliers 
‘conceptuele’ Statistic Projects – die het gros van de tentoon-
stelling uitmaken – met klassiekere, abstracte werken 
geconfronteerd. Zoals de wandtekst terecht stelt, kan het 
oeuvre van Cuvelier immers in twee werkclusters worden 
verdeeld: ‘abstracte en conceptuele vormen’. In de Statistic 
Projects – een reeks waaraan Cuvelier sinds de vroege jaren 
zeventig en zeker tot in de jaren negentig werkt – gebruikt 
Cuvelier statistische methodes om gegevens uit onder meer 
de kunstwereld in een artistieke vorm te gieten. Zo is Statistic 
Project V (1973) gebaseerd op data van bekende kunstten-
toonstellingen en -verzamelingen: Documenta 4 en 5 (Kassel, 
1968 en 1972), When Attitudes Becomes Form (Bern, 1969), 
Sonsbeek buiten de perken (Arnhem, 1971) en de verzamelin-
gen Karl Ströher en Peter Ludwig. Elke expositie en collectie 
wordt op drie wijzen verbeeld: als teksttabel, getekend op 
een vierkant, wit papier; als abstracte kleurcode, geschil-
derd op een vierkant, grijs doek; en als sequentie van elek-
tronische tonen, weerklinkend uit een luidspreker die 
gemonteerd is in een vierkante, witte plaat. De tabel bevat de 
namen, geboorte- en sterfdata, nationaliteiten en woon-
plaatsen van betrokken kunstenaars; de kleurcode toont in 
welke andere exposities of  collecties deze kunstenaars nog 
vertegenwoordigd zijn; en de klanksequentie transformeert 
deze gegevens in een auditieve omgeving, via een soort pla-
tenspelers die veel wegheeft van een decoder. Het resultaat is 
verbluffend. Statistic Project V resoneert met diverse type-
werken in de ‘conceptkunst’, zoals Dan Grahams schema’s 
en Richters kleurenkaarten, maar ook met de aleatorische 
klankwerken van Xenakis of  John Cage.
 In Wereldbevolking (1979), een aan de wand gemonteer-
de, verticale grafiek van over elkaar geschoven schijven, 
houdt Cuvelier zich met systeemdenken en wereldproble-
matieken bezig. Het werk is opgevat als een diagram van de 
bevolkingstoename tussen 1750 en 1979, gebaseerd op 
gegevens uit het befaamde rapport The limits to growth (De 
grenzen aan de groei, 1972) van de Club van Rome. De dia-
meter van de schijven neemt toe met de groei van de bevol-
king. Het werk brengt echter niet alleen een wereldproble-
matiek in kaart, maar geeft ook aan hoe de werkelijkheid in 
de jaren zestig en zeventig door de wetenschap verregaand 
werd gesystematiseerd en geabstraheerd. De humanistische 
traditie van het denken over de mens werd door de demo-
grafie en de sociologie via een doorgedreven systeemdenken 
tot een statistische prognose herleid. Ook Statistic Project VII 
– Boehm – Cuvelier (1973), een werk dat Cuvelier met de 
Duitse (en destijds aan de Universiteit Gent werkzame) filo-
soof  Rudolf  Boehm maakte, alludeert hierop. De resultaten 
van enquêtes afgenomen in Vlaanderen en Amerika wor-
den in een tabelvorm en in drie onderling afwijkende grafie-
ken gegoten. Treffend is vooral het contrast tussen de affec-
tieve, persoonlijke vragen – zoals ‘Voelt u zich schuldig of  
onschuldig?’, of  ‘Meent u dat het beter is te leven alsof  men 
niet zou moeten sterven of  dat het beter is te leven met het 
oog op het feit dat men zal moeten sterven?’ – en de vorm 
van het geheel. Terwijl de enquête naar singuliere levens en 
verhalen informeert, worden de antwoorden in de statistie-
ken tot balkjes of  blokjes herleid. Het is duidelijk dat Cuvelier 
de statistiek niet enkel als methode, maar ook als een inhou-
delijk thema behandelt; hij richt zich tot de systeemtheorie 
en statistiek zelf. Zoals hij in een nota uit 1973 schreef, gaat 
het om ‘pseudostatistieken’ die ‘spotten met de wetenschap, 
en vooral met de statistiek, door de resultaten […] met kleu-
ren en klanken te relativeren’.

Walker Evans
Vernissage le 30 janvier de 14.00 à 20.00
Exposition du 31 janvier au 3 avril 2016

Opening op 30 januari van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 31 januari tot en met 3 april 2016
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Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.be

De witteraaf - Fondation A - Evans.qxp_De witte raf  18/12/15  09:54  Page1

zicht op de tentoonstelling ‘Pop Art in Belgium!’, ING Art Center, Brussel. Vooraan: sectie ‘Sexy, Glamorous, Clever. Women in Pop’ met Allen Jones, Miss 
Dooda, ca. 1965; Jef  Geys, Lila, 1965 en Pop, 1966; Evelyne Axell, Le repos de la guerrière, 1968

achteraan links: Roger Raveel, Karretje om de hemel in te vervoeren, 1968
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AsaMER stelt voor: 
AB–I, een monografie 
over het werk van 
Luc Coeckelberghs 

met bijdragen van Lies Daenen, 
Isabelle De Baets, Frank Maes, 
Dirk Snauwaert, Mark Renwart, 
Etienne Van den Bergh

29,5 × 22,6 cm / 278 pp / SC / EN / NL / FR

ISBN: 978 94 9177 561 1

€ 39

www.merpaperkunsthalle.org
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Royden Rabinowitch
‘Murphy’ or Rudolf Steiner Exposed 

by Samuel Beckett

Adriaan Verwée
Come se niente fosse

Vrij te bezoeken in Emergent: op zaterdag en zondag, tijdens Krokus- en  
Paasvakantie ook op donderdag en vrijdag, telkens van 14 tot 18u, en op afspraak

 

Zaterdag 6 Februari (Gent & Veurne) 
10u-14u  Opendeur in Royden Rabinowitch’ voormalige   
                     atelier, Jan Verspeyenstraat 15, Gent
15u   Sander Bais (em. prof. Theoretische Fysica, UvA; 
            onderzoeker Sante Fe Institute for Technology),  
           Cutting Edges: reading the hidden geometry of 
            Royden Rabinowitch – lezing in Het Pand, UGent,  
           Onderbergen 1, Gent 
20u  ‘Moby Dick’ or ‘The Trouble with Physics’ –  
          ‘opera’ van Royden Rabinowitch, uitgevoerd door 
           hemzelf en Mikhail Bezverkhni (viool), in Emergent, 
           Veurne 
Reservaties: www.emergent.be
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vzw EMERGENTgalerie&vereniging - Grote Markt 26, B-8630 Veurne - galerie@emergent.be 
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In de ‘gewone’ abstracte werken in deze zaal – en vooral in de 
recentste ervan – lijkt Cuvelier die sociale en politieke inhoud 
echter opzij te schuiven en zich toe te leggen op de poëzie van 
abstracte, mathematische vormrelaties. Zo verkennen negen 
kleine tot middelgrote sculpturen, hoofdzakelijk uit de peri-
ode van 1990 tot 2010, de systematiek van de vorm, knip-
ogend naar de lange traditie van abstracte sculptuur – van 
Malevich, Brancusi en Schwitters tot Sol LeWitt en Robert 
Smithson. Ook de haast maniakale studies van cijfers, ver-
houdingen, vormpermutaties en tabellen in de papierwer-
ken Fibonacci (voorstudie) (1993) en Cirkel, Vierkant, Ruit 
(studie) (1995-2005) keren zich af  van de ‘systeemkritiek’, 
om de mathematica – in het bijzonder de gulden snede en de 
rij van Fibonacci – als een generatief  vormprincipe te ver-
kennen. Toch hoeven we deze werken niet als een terugkeer 
naar de modernistische abstractie te lezen – ook al geven 
sommige ervan daar wel aanleiding toe. Dat de gegevens 
niet meer verwijzen naar een concrete werkelijkheid, zoals 
in Statistic Projects, kan immers ook begrepen worden als 
een allusie op een toestand waarin de reductie tot pure data 
zich volledig heeft gerealiseerd. Het systeemdenken, zo geeft 
het werk aan, heeft in onze tijd van big data en datamining de 
werkelijkheid losgelaten en is volstrekt ‘autonoom’ gewor-
den. Het is een lectuur die impliciet blijft, maar de juxtaposi-
tie van oud en nieuw werk in de tentoonstelling nodigt ertoe 
uit. Het ‘conceptuele’ en ‘abstracte’ werk hoeven niet los van 
elkaar – of  als tegengesteld aan elkaar – te worden gezien. 
 In een tweede hoofdstuk, ondergebracht in de langgerekte, 
breed uitlopende gang, belooft de tentoonstelling een kunst-
historisch exposé over Cuveliers relatie met de ‘conceptuele 
kunst’. De wandtekst geeft aan dat Cuvelier lid was van de 
groepen Visueel Opzoekingcentrum en De IX in Gent, en 
brengt hem zo in verband met kunstenaars van zijn genera-

tie als René Heyvaert of  Leo Copers (die lid waren van De IX) 
en met een figuur als Jan Hoet (die lid was van Visueel 
Opzoekingcentrum en Cuvelier in 1979 opnam in de tentoon-
stelling Aktuele Kunst in België. Inzicht/Overzicht – Overzicht/
Inzicht in het Museum van Hedendaagse Kunst, het huidige 
S.M.A.K.). De expositie gaat hier echter niet dieper op in, 
maar concentreert zich vooral op Cuveliers fascinatie voor de 
‘conceptkunst’ en de (kunst)geschiedenis in het algemeen. 
Zo vertrekt het papierwerk Turner’s sketch books (S.P. XXIX) 
(1980) van de schetsboeken van William Turner, die elk wor-
den gerepresenteerd door een grijs blad dat dezelfde grootte 
heeft als het betreffende schetsboek en waarop telkens de 
naam, datum en afmetingen van het origineel worden ver-
meld. Het werk verkent de clash tussen 19e-eeuwse roman-
tiek en de systematiek van de ‘conceptkunst’ (subjectiviteit 
versus deskilling, persoonlijke schetsboeken versus anoniem 
systeem enzovoort). Vergelijkbaar is de tekeningenreeks 
Coördinaten (S.P. XXVI) (1975-1978) waarin Cuvelier ken-
nissen naar hun artistieke voorbeeldfiguren vraagt en de 
resultaten in grafieken en tijdslijnen giet. Opnieuw gaat het 
om de spanning tussen het ‘systeem’ en datgene wat eraan 
ontsnapt, in dit geval de persoonlijke, affectieve keuzes van de 
ondervraagden voor Turner, Ledoux, Goya, Hegel, 
Beethoven… maar ook de eigenlijke output van deze kunste-
naars. De artistieke productie komt in de tekeningenreeks 
niet ter sprake. De kunstenaars, geordend per land of  eeuw, 
worden slechts via een kruisje voorgesteld. Enkel in een bege-
leidende nota wordt melding gemaakt van een (door Cuvelier 
gekozen?) ‘meesterwerk’ per kunstenaar.  De statistiek kan 
onmogelijk een adequate weergave bieden van de complexi-
teit en het gewicht van de geschiedenis.
 Het derde hoofdstuk van de tentoonstelling – ‘Leven en 
werk: het binnen’ – is beperkter en ook problematischer. Dit 

segment toont de (gesloten) schetsboeken van Cuvelier ach-
ter glas, en focust voornamelijk op de installatie Het Binnen 
(1982-1984), waarin de kunstenaar zijn eigen huis op sys-
tematische wijze representeert. In de kamergrote installatie 
worden het plan en de gevels van Cuveliers woonst her-
werkt tot abstracte gebouwfragmenten op schaal 1/10, 
waarvan de kleur verandert volgens een systeem gebaseerd 
op de vier windrichtingen (het blijft echter onduidelijk of  
het om de oriëntatie van de gebouwonderdelen gaat). 
Volgens de wandtekst illustreert dit werk Cuveliers ‘levens-
houding’, die teert op de ‘systematiek van de archivaris’. 
Een dergelijke biografische lezing staat echter haaks op wat 
Cuveliers werk laat zien. Zijn werk getuigt niet van een 
identiteit tussen systeem en leven, maar maakt juist de 
spanning tussen beide duidelijk. Dit geldt bij nader inzien 
evengoed voor Het Binnen. Als Cuveliers leven al het onder-
werp is van dit werk, dan wordt dat leven tevens genegeerd 
door het systeem dat het representeert: ook het ‘binnen’ 
wordt tot abstracte structuren herleid. 
 De verdienste van de huidige tentoonstelling is niettemin dat 
de radicaliteit en het belang van Cuveliers werk belicht wor-
den, zonder daarbij in verstrekkende claims te vervallen. De 
tentoonstelling tast het werk bedachtzaam af, en gaat in op 
enkele thema’s die erin opgeroepen worden. Zo wordt de nodi-
ge interpretatieve ruimte gelaten voor de toeschouwer en voor 
mogelijke projecten in de toekomst, die de volle complexiteit 
van Cuveliers werk kunnen blootleggen.  Stefaan Vervoort

p Werner Cuvelier, tot 28 februari in FeliXart, Kuikenstraat 
6, 1620 Drogenbos (02/377.57.22; felixart.org).

August Sander: meesterwerken en ontdekkingen. De 
Duitse fotograaf  August Sander (1876-1964) is vooral 
bekend van zijn indrukwekkende en baanbrekende portret-
tenreeks Menschen des 20. Jahrhunderts, maar hij beoefende 
nog andere genres dan het portret: zijn oeuvre bevat ook 
landschapsfoto’s, stadsbeelden, natuuropnames en zelfs 
objectstudies en architectuurfotografie. Bovendien realiseer-
de hij niet alleen vrij werk, maar werkte hij als uitbater van 
een professionele fotostudio vaak ook in opdracht. De ten-
toonstelling August Sander: meesterwerken en ontdekkingen, 
die eerder al te zien was in de SK Stiftung Kultur in Keulen en 
nu in het Fotomuseum Antwerpen loopt, brengt nu voor het 
eerst al dit werk samen in één grote overzichtsexpo.
 De tentoonstelling kan gelezen worden als een beknopte 
samenvatting van bijna twee decennia onderzoek naar 
Sanders fotografische praktijk. De SK Stiftung Kultur (waar 
het Sanderarchief  is ondergebracht) speelde daarin een 
belangrijke rol. Zij initieerde en stimuleerde niet alleen het 
onderzoek naar Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts, 
maar had ook aandacht voor de minder bekende reeksen, 
zoals de landschappen uit het Rijngebied en de stadsfoto’s 
van Keulen. In samenwerking met andere instellingen en 
musea werden ook andere aspecten van Sanders praktijk 
geëxploreerd, zoals zijn commercieel begin in Linz en zijn 
banden met de artistieke avant-garde in het Keulen van de 
vroege twintigste eeuw. In die zin toont deze tentoonstelling 
niets nieuws, enkele kleinere portfolios en mappen, zoals 
Studien – Der Mensch met detailopnames van het menselijk 
lichaam, buiten beschouwing gelaten. Het welslagen van 
de tentoonstelling is dan ook volledig afhankelijk van de 
mate waarin ze de relatie tussen de verschillende praktijken 
van de fotograaf  weet te verhelderen.
 De tentoonstelling bestaat uit twaalf  delen. De meeste 
stellen het werk van de fotograaf  zelf  centraal. Andere 
staan stil bij zijn leef- en werkomstandigheden, zoals het 
luik met interieuropnames van zijn atelier in Keulen. Weer 
andere geven een beeld van de maatschappelijke en cultu-
rele context waarin hij werkte, zoals het hoofdstuk gewijd 
aan zijn reproducties van schilderijen van bevriende kun-
stenaars (waardoor de toeschouwer meteen een beeld krijgt 
van de culturele kringen waarin Sander verkeerde). De expo 
opent met een bondige biografische schets bestaande uit 
foto’s van de jonge Sander en zijn familie, enkele opnames 
(portretten en landschapsstudies) die hij in Linz maakte 
nadat hij er een bestaande fotostudio overnam en zelfpor-
tretten op hogere leeftijd. Meteen daarna wordt de stap 
gezet naar zijn persoonlijk werk, met de ambitieuze reeks 
Menschen des 20. Jahrhunderts. De overgang is abrupt, maar 
verhelderend. De nette, burgerlijke portretten die hij in Linz 
maakte, lijken nauwelijks nog iets gemeen te hebben met de 
nuchtere, zakelijke beelden die hij gedurende meer dan 
veertig jaar op eigen initiatief  maakte. Sanders stijl wordt 
minder behaagzuchtig. Zijn blik is scherp zonder onbetame-
lijk te worden. Hij stelt zich wat neutraler op en registreert 
aandachtig wat het lichaam zelf  voorstelt, kneedt het niet 
langer opdat het zou voldoen aan de verwachtingen. 
Daarbij gaat zijn nieuwsgierigheid uit naar de wijze waarop 
arbeid en sociale gebruiken het lichaam van de geportret-
teerde hebben gevormd – zo ziet het lichaam van ‘de ban-
ketbakker’, ‘de werkloze’ of  ‘de schilder’ er dus uit.
 Na deze (relatief) ruime presentatie van Sanders hoofd-
werk volgt een kleiner deel gewijd aan de portretten die hij 
in zijn studio in Keulen maakte. Ze worden op een andere 
manier gepresenteerd, niet elk apart, maar als een cluster. 
Het lijkt wel bandwerk. Hier wordt Sander als commerciële 
fotograaf  opgevoerd, die op vraag van zijn klanten inne-
mende, maar ook wat conventionele en voorspelbare por-
tretfoto’s maakte. We zien familieportretten, foto’s van 
huwelijken, verjaardagen enzovoort. De beelden voor het 
familiealbum worden klein en zonder witte rand afgedrukt. 
Andere zijn dan weer groter geprint en op stevig karton 
geplakt, om in te lijsten en op te hangen in het salon. Door 
de beelden zo te schikken, reduceert de expo ze tot een illus-

Werner Cuvelier

De Wereldbevolking, 1979, zicht op de tentoonstelling in FeliXart, Drogenbos. Foto: Cedric Verhelst

zicht op de zaal ‘Abstracte en conceptuele vormen’ van de tentoonstelling ‘Werner Cuvelier’, FeliXart, Drogenbos. Foto: Cedric Verhelst
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Open
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Clermont-Ferrand en 
AIR Antwerpen
—
meer info: 
www.artistesenresidence.fr 
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Aanmelden
voor een residentie van vier 
maanden
—
als Belgische kunstenaar van 
1 nov — 31 dec (Antwerpen) / 
van 1 jan — 28 feb (Clermont-
Ferrand)
—
als Franse kunstenaar van 
1 okt — 30 nov (Antwerpen) /
van 1 dec — 31 januari 
(Clermont-Ferrand)
—
Deadline: 
donderdag 31 maart 2016

Markt 26 - 27, Zundert
www.vangoghhuis.com

‘Wrijving van gedachten’

 ANTWERPEN  —
ZUNDERT EMO VERKERK

FRED BERVOETS
LUC TUYMANS
MARLENE DUMAS

20.09 ’15—14.02 ’16

Beeld: Fred Bervoets, Eenzaam cafe
Ontwerp: Thomas Dahm 

Artists-in-residence: 
Nel Aerts – Lennart Lahuis
Lieven Segers – Niek Hendrix

Wilhelminapark 1 Tilburg
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Postgraduate department Gerrit Rietveld Academie Amsterdam

Sandberg Instituut
Masters of Art & Design

Thursday February 4th 2016, 2:00 – 7:00 PM

Overschiestraat 188 Amsterdam
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  FUTURISTS WITHOUT PROSPECTS
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tratie van de burgerlijke omgang met het portret. Ze worden 
niet als inkijkjes in de intieme leef- en denkwereld van indi-
viduen bekeken, maar louter functioneel gelezen, als uit-
drukking van de aspiraties van een hele cultuur.
 Door Sanders portretten te verdelen over drie aparte 
delen, ontstaat de indruk dat ze het product zouden zijn van 
drie duidelijk te onderscheiden benaderingen: een 
19e-eeuwse, picturalistische, een 20e-eeuwse, moderne en 
een mondaine, commerciële strategie. Toch zou het ver-
keerd zijn om deze verschillende portretstrategieën zo radi-
caal tegenover elkaar te stellen. Dat deed Sander immers 

zelf  ook niet. Hij deinsde er niet voor terug portretten die hij 
in zijn studio in Linz of  Keulen maakte, op te nemen in zijn 
Menschen des 20. Jahrhunderts. Wat al deze portretten delen, 
is zijn genereuze aandacht voor het model. Een werkwijze 
die eerder doet denken aan de trage beschouwing van de 
19e-eeuwse portrettist dan aan het snelle ‘aanstippen’ van 
de moderne fotograaf. Sander is het verbindingsteken tus-
sen de burgerlijke fijngevoeligheid van de 19e eeuw en de 
bureaucratische zakelijkheid van de 20e eeuw.
 De andere door Sander beoefende genres worden minder 
uitvoerig behandeld. Dit heeft opnieuw tot gevolg dat de 
samenhang van het oeuvre vertroebeld wordt. Dat valt 
vooral op bij de landschaps- en stadsbeelden. Wat in de rui-
mere tentoonstelling die Sanders landschapsbeelden voor 
het eerst presenteerde (Die Photographische Sammlung/SK 
Stiftung Kultur, Keulen, 1999) wel zichtbaar werd en hier 
veel minder tot uiting komt, zijn de opmerkelijke gelijkenis-
sen met de portretten van de Menschen des 20. Jahrhunderts. 
Sander benadert de dorpjes en kleine steden met eenzelfde 
oog voor detail, hij tast ze even nauwkeurig en zorgvuldig 
af  als de lichamen in zijn portretten. Hij legt een bijna fysio-
nomische interesse in het bebouwde landschap aan de dag 
en leest het – net als het lichaam – als de plek waar een hele 
cultuur zich manifesteert. Het landschap bepaalt niet alleen 
de cultuur, maar wordt op zijn beurt door de cultuur gete-
kend. Ook al deelt Sander de fascinatie voor het platteland 
en zijn bewoners met zijn conservatievere tijdgenoten, zijn 
fotografische behandeling getuigt in geen geval van nostal-
gische recuperatie. Dit is geen vererende (en dus verblin-
dende) heimatfotografie, maar een liefdevolle (en dus stren-
ge) bevraging van het landschap. Steven Humblet

p  August Sander. Meesterwerken en ontdekkingen, tot 14 
februari in FOMU (Fotomuseum Antwerpen), Waalsekaai 
47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00; fotomuseum.be).

A | Ayse Erkmen & Ann Veronica Janssens. Op de eerste 
etage van het S.M.A.K. loopt momenteel de presentatie A | 
Ayse Erkmen & Ann Veronica Janssens. Centraal staan de voor-
stellen van beide kunstenaressen voor een permanente 
sculptuur op de Gentse Korenmarkt, die in het voorjaar 2016 
zou worden gerealiseerd. De expositie wil deze sculpturen, die 
in het S.M.A.K. worden geïllustreerd aan de hand van een 
reeks schetsen, situeren in de context van de beide oeuvres.
 Afgaand op deze tentoonstelling lijkt het oeuvre van Ayse 
Erkmen rond twee thema’s te draaien, die in geen enkel 

werk echt samenkomen. Enerzijds vraagt Erkmen op een 
zeer speelse en vaak directe manier aandacht voor zoge-
naamd ‘onopgemerkte’ elementen van de architectuur. Tot 
deze categorie behoort om te beginnen de sculptuur die ze 
ontwierp voor de Korenmarkt. Dat werk bestaat uit een 
metershoge staaf  waarover een goudkleurige ketting is aan-
gebracht waarvan de schakels blijken te refereren aan de 
bijzondere vormen van vele ramen in de Gentse binnenstad. 
De vormen van de schakels keren in de tentoonstelling 
terug in een installatie die als een decoratieve boord een 
museumzaal tooit. In een ander werk brengt Erkmen de 
lichtstraten van het museum onder de aandacht met felge-
kleurde translucente doeken die het invallend licht kleuren. 
Voorts liet ze de lichtinstallatie onder de lichtkoepel in de 
centrale zaal naar beneden zakken, zodat er een ‘buislam-
penlandschap’ ontstaat. Daarmee zorgt ze voor een 
bevreemdend effect. Het daglicht dat door de koepel binnen-
valt, stelt het nut van de elektrische verlichting immers in 
vraag. De ingreep ontdoet de lichtarmaturen van hun func-
tie; ze worden als object onderdeel van een compositie. De 
bezoeker wordt door de hoogte en plaatsing van de buislam-
pen bovendien gedwongen om zich te bukken en onder de 
lampen door te kruipen. Anderzijds handelen ook enkele 
werken over de identiteit van de kunstenares. Een ervan is 
Itself: in een kamer worden op schapjes foto‘s gepresenteerd 
die je te zien krijgt wanneer je de naam van de kunstenaar 
in Google invoert. Het werk toont een virtuele identiteit, 
zonder dat we kunnen achterhalen in welke mate die 
afwijkt van de ‘echte’ identiteit van Ayse Erkmen.
 Ann Veronica Janssens vertrekt daarentegen van veel uni-
verselere onderwerpen, zoals de perceptie van licht en kleur. 

August Sander

uitzicht vanaf  de berg Wolkenburg op de berg Löwenburg, 1930
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln; SABAM, Brussel, 2015

August Sander

eekhoorntjesbrood en vetkruid (Boletus edulis, Sedum album), 1940
© Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander 

Archiv, Köln; SABAM, Brussel, 2015

Ann Veronica Janssens 

HEM 600, sculptuur voor de Korenmarkt, Gent, 2013-2016
courtesy de kunstenaar. Foto: stad Gent

Ayse Erkmen

sculptuur voor de Korenmarkt, Gent, 2013-2016
courtesy de kunstenaar. Foto: stad Gent
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www.ccmerksem.be
03 641 62 10

kunstINgang #4

Roeland Tweelinckx
Nothing but good intentions
14 januari tot 1 april 2016
Cultuurcentrum Merksem | Nieuwdreef 135 | 2170 Merksem

WOE TOT VRIJ VAN 11U TOT 18U
ZAT EN ZON VAN 13U TOT 17U

20U30

VERNISSAGE + FINISSAGE

22 FEB

WWW.CIAP.BE

DANIEL BUREN

A TIGER CANNOT 
CHANGE ITS STRIPES

EEN TRIPTIEK
Daniel Buren, Simon Hantaï, 

Athina Ioannou, Krijn de Koning, 
Michel Parmentier, Jacques Villeglé

09.01 - 10.02.2016
26.02 - 20.03.2016
01.04 - 13.05.2016

Open 7/7, Gratis toegang,
ma-za: 10–22u, zo: 10–18u

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein z/n, 1853 Strombeek-Bever

www.ccstrombeek.be

Openbaar vervoer 
Brussel>Strombeek, Tram 3 (Esplanade),

Bus 230, 231, 232

cultuurcentrum
strombeek
grimbergen
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Haar werk gaat niet over de identiteit of  emotionele bele-
vingswereld van de mens – kunstenaar of  bezoeker – maar 
maakt fysische fenomenen zichtbaar. Zo bracht ze in de 
ruimte aan de voorgevel, tegenover Wall Drawing Nr. 36 van 
Sol LeWitt, een prisma aan tussen de twee glasplaten van een 
van de ramen in de voorgevel van het S.M.A.K. om het inval-
lende daglicht te breken en zo te benadrukken. Soortgelijk 
zijn de Magic Mirrors, die bestaan uit verschillende transpa-
rante platen waartussen een gebroken glasplaat is geklemd. 
Door de kleur van de platen en de breking van het licht, ont-
staan allerlei fluorescerend roze, blauwe en groene schijn-
sels. Dit visueel aantrekkelijke, fenomenologische spel met 
licht doet dikwijls aan het werk van figuren als Olafur 
Eliasson of  James Turell denken. Dat geldt nog explicieter 
voor RR Lyrae waarin een stervormige configuratie van licht-
bundels, gepresenteerd in een met rook gevulde ruimte, het 
licht haast grijpbaar maakt. Hoewel de meeste werken van 
Janssens in het S.M.A.K. uit tastbare objecten bestaan, die-
nen ze in de eerste plaats ‘beleefd’ te worden. Niet hun intrin-
sieke kwaliteiten zijn belangrijk, maar de manier waarop de 
bezoeker ze waarneemt. De middelen die Janssens inzet om 
banale, dagelijks waarneembare fenomenen uit te vergroten, 
zijn echter niet onproblematisch. Rook, spiegels en licht vor-
men het materiaal van elke illusionist. Het werk van Janssens 
glijdt dan ook geregeld af  naar het visuele spektakel. 
 De begeleidende expogids spreekt over de museumruim-
tes als ‘een reeks individuele ruimtes, waarin doorkijken 
van de ene ruimte naar de andere een spel op gang brengen 
tussen beide oeuvres’. Waar deze doorkijken zich dan bevin-
den en waar dit spel zich manifesteert, is niet bepaald duide-
lijk. De twee oeuvres staan in het S.M.A.K. gewoon naast 
elkaar, zonder al te veel contrasten of  overeenkomsten. 
Daar waar Erkmen tracht in te spelen op de specificiteit van 
de ruimte, staan Janssens‘ installaties eerder op zichzelf. Ze 
gaan slechts in geringe mate een relatie aan met andere 
werken of  de (concrete) omgeving. Raakpunten zijn er nau-
welijks en van een spannende wisselwerking is al helemaal 
geen sprake.  Louis De Mey

p A | Ayse Erkmen & Ann Veronica Janssens, tot 14 februari 
in het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent (09/240.76.01; 
smak.be).

Isa Genzken. Mach Dich hübsch. Zou de titel ironisch 
bedoeld zijn? De bezoeker wordt in ieder geval niet gevraagd 
om de tentoonstelling van de Duitse kunstenares Isa 
Genzken (1948) op zijn paasbest te bezoeken. Alle beteke-
nissen van het woord ‘hübsch’ zijn hier toepasselijk: mooi, 
bevallig, maar ook leukjes – vaak wel al te leukjes, al te zeer 
bolstaand van een lichte en uitdagende spot. Dat laatste ligt 
niet helemaal in de lijn van de verwachtingen. Genzken is 
immers vooral bekend voor werk dat een andere sfeer 
ademt. Zo zijn er de serene architectonische modellen op 
hoge ijzeren sokkels, die op een fragiele manier de verhou-
ding tussen binnen en buiten aan de orde stellen, en 
gemaakt zijn in ruïneus beton, speels in elkaar werden gezet 
met karton en gekleurd papier, of  vervaardigd zijn van 
epoxyhars. Een andere groep werken vormen haar hybride 
bouwsels met objecten of  aangeklede poppen. Het uiteenlo-
pende karakter van deze twee soorten werk maakt al met-
een duidelijk dat het oeuvre van Genzken zich niet zomaar 
op een gemeenschappelijke noemer laat brengen. De pre-
sentatie in het Stedelijk Museum, met tweehonderd werken 
haar grootste retrospectieve ooit, maakt de vraag naar de 
eenheid van haar oeuvre echter helemaal onmogelijk.
 De werken dateren van de jaren zeventig tot nu, bestrij-
ken uiteenlopende categorieën als schilderkunst, beeld-
houwkunst, installatie en assemblage, en zijn gemaakt in 
de meest verscheidene materialen. Ze werden door Genzken 
– in samenwerking met curatoren Beatrix Ruf  en Martijn 
van Nieuwenhuyzen – tot ensembles samengesteld, die tel-
kens andere betekenissen oproepen. Bijzonder geslaagd is 
de ruimte met onder meer gekleurde en schuin op de grond 
liggende staven met een hyperbolische of  elliptische krom-
ming uit de jaren tachtig. Hun uitgekiende vormen zijn met 
behulp van computerberekeningen tot stand gekomen. Ze 
zijn zichtbaar samengesteld uit meerdere stukken met hier 
en daar inkepingen die verraden dat ze vanbinnen hol zijn. 
Door hun minimale en tegelijk uiterst complexe vorm die-
nen ze het Amerikaanse minimalisme van bijvoorbeeld Carl 
Andre van antwoord – denk aan diens vloersculpturen met 
simpele vierkante tegels. Opeens lijken ook vele andere wer-
ken van Genzken rebelse antwoorden op allerlei dominante 
richtingen in de recente en eigentijdse kunst. Ze neemt een 
buitenstaanderspositie in, soms als clown, soms als diepse-
rieuze, eenzame kunstenaar. In tijden waarin de body art in 
zwang is, vraagt ze aan voetgangers in New York of  ze een 
foto van hun oor mag maken. Net als de Ellipsoïden en 
Hyperboloïden vertonen deze oren, met of  zonder versierin-
gen, een complex gedraaide buitenkant en laten ze tegelijk 
een weg naar binnen zien – bestemd voor geluiden, die ook 
worden gesuggereerd door foto‘s van popmuzikanten in 
dezelfde grote ruimte, en door een in beton afgegoten radio 
met antenne (Weltempfänger, 1982). Verder hangt er een 
kakelbonte reeks van hemden en vesten, die soms beschil-
derd zijn. Opgehangen met de armen open lijken deze kle-
dingstukken een nonchalante echo van de uiterst precieze 
hyperboloïden op de grond. Zou die relatie bedoeld zijn of  is 
die interpretatie te vergezocht? Het maakt niet uit, Genzken 
werkt zelf  met een overaanbod aan associaties.
 Met haar vele hybride torens van op elkaar gestapelde 
gebruiksobjecten, of  haar ondersteboven gekeerde meubelen 
in plexiglas, lijkt Genzken een tegendraadse ode aan het ver-
vlogen modernisme te leveren, speels en wars van enige logi-

ca. Als je verder zoekt, vind je nog meer toegangen tot haar 
werk. Zo wordt de bezoeker aan de ‘poort’ naar de erezaal 
‘verwelkomd’ door een haast klassiek Romeins jongensbeeld 
met een ontbrekende voorarm. Het fungeert als aankondi-
ging van de vele speelse of  ernstige vormen van destructie in 
de tentoonstelling. Een echo ervan zien we onder meer in een 
losse cluster foto’s met zichten van gebouwen in Chicago en 
New York (het WTC is er nog bij). Enkel op de middelste foto 
komt een mens in beeld: hij loopt op krukken omdat hij 
slechts één been heeft, en toch lijkt hij te zweven van geluk.
 De tekens van algemene destructie en weerbarstigheid 
worden ook met de biografie van de kunstenaar verbonden. 
In de eerste ruimte staat een groep torens van gestapelde 
holle en ingelijste bouwelementen. Ze lijken op speelgoed en 
vormen samen een soort ‘Delirious New York’ (om Rem 
Koolhaas’ befaamde boektitel te citeren). Maar zo uitzinnig 
en vrolijk is deze plek niet, want een van de bouwsels lijkt een 
persoonlijke memoriaaltoren te zijn. Genzken plakte er twee 
foto’s op van haar gezicht, genomen nadat ze in New York op 
straat was gevallen en haar neus en schedel had gebroken. 
Aan de zijkant van de toren is zelfs een bijsluiter van een 
zware pijnstiller aangebracht en achteraan vinden we kran-
tenknipsels met fatalistische titels als ‘Alles endet in 
Grausamkeit’. Ondanks alles wordt de toren bekroond met 
een foto uit gelukkige tijden: de jonge Isa geflankeerd door 
Gerhard Richter, ooit haar leraar, en voor een korte periode 
ook haar echtgenoot. Ook elders zijn biografische elementen 
terug te vinden. Er is een aandoenlijke film te zien over haar 
‘Grosseltern im Bayrischen Wald’. Je begint je als toeschou-
wer in te leven, krijgt aandacht voor het intieme in haar werk 
en gaat op zoek naar mogelijkheden om je eigen emotionele 
beleving eraan te spiegelen. Met des te meer aandacht obser-
veer je de film waarin Genzken, verkleed als afgeleefde prosti-
tuee op middelbare leeftijd, met een aan alcohol verslaafde 
travestiet in gesprek gaat. Op een gegeven moment vraagt 
Isa: ‘Findest Du Dich hübsch?’ ‘Natuurlijk’, is het antwoord.
 ‘Mooi wezen’ blijkt de lachwekkende leuze te zijn voor een 
absurd verkleedspel. We treffen het verder nog op minder 
geslaagde wijze aan in de Nefertiti-bustes getooid met bril of  
zonnebril, pruik of  mondbeschermer (Nofretiti, 2014), die 
meermaals terugkeren in de tentoonstelling. Het verkleden 
van deze hybride figuren lijkt eerder obligaat geknutsel. 
Vele andere werkensembles waarmee Genzken in de loop 
der jaren schitterde, zijn slechts met een of  twee stukken 
vertegenwoordigd. Van de kinderwagens met vaak gekweld 
uitziende poppen onder kapotte zonneschermpjes zijn er 
slechts enkele opgenomen. Tijdens Skulptur Projekte Münster 
in 2007 stonden ze naast een kerk opgesteld waardoor een 
politieke betekenis werd gesuggereerd. In het Stedelijk 
Museum valt die associatie uiteraard weg.
 Van de venstersculpturen uit epoxyhars worden er een 
paar getoond, waaronder een grote achter het ‘Romeinse’ 
beeld in de erezaal. In de kleine tekst uit het kunstenaarsboek 
op A3-formaat dat deze tentoonstelling begeleidt, worden de 
ramen en deuren in haar werk als een ‘breuk’ in de architec-
tuur gekarakteriseerd. ‘Rupture’, dat is de term waarmee 
haar opvattingen over architectuur worden samengevat, en 
misschien kan die wel als kernwoord voor heel haar werk die-
nen. Ze speelt haar bijzondere liefde voor de barsten in de 
wereld, haar leven en haar bewustzijn uit om een andere toe-
gang te scheppen tot kunst.  Antje von Graevenitz

p Isa Genzken, Mach Dich hübsch, tot 6 maart in het Stedelijk 
Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam 
(020/573.29.11; stedelijk.nl).

Melvin Moti: Spectral Spectrum. Melvin Moti is vooral 
bekend van zijn 35mm-films, die al te zien waren op diverse 
biënnales en deel uitmaken van onder andere de collectie 
van het Stedelijk Museum Amsterdam. Zijn films zijn mini-
malistisch, bijna hermetisch, en om ze te doorgronden is 
achtergrondinformatie noodzakelijk. In E.S.P. (2007) spat 
een zeepbel in slow motion uit elkaar terwijl een voice-over 
uit de dagboekdromen van de paranormaal begaafde John 
William Dunne voorleest, waarin deze uit de doeken doet 
hoe hij in zijn slaap kan tijdreizen. The Prisoner’s Cinema 
(2008) toont het spel van het licht over een gevangenis-
muur en een wetenschapper vertelt hoe gebrek aan visuele 
stimuli kan leiden tot het waarnemen van vreemde kleuref-
fecten, een optische hallucinatie waar piloten, vrachtwa-
genchauffeurs en eenzaam opgesloten gevangenen last van 
kunnen hebben.
 In Spectral Spectrum heeft Moti als winnaar van de ABN 
AMRO Kunstprijs 2015 eigen werk gecombineerd met stuk-
ken uit de collectie van de bank en een eigen aankoop. Er is 
geen enkele film te zien. Toch draait deze presentatie even-
zeer rond de beleving van tijd en ruimte, en past ze naadloos 
in het oeuvre van de Rotterdamse kunstenaar. De weten-
schappelijke referenties zijn opnieuw talrijk, net als de his-
torische verwijzingen. Uitgangspunt voor de installatie is 
het vroege werk van JCJ Vanderheyden. Deze in 2012 over-
leden kunstenaar, onder meer bekend van fotografisch en 
schilderkunstig werk waarin het motief  van het vliegtuig-
raam alomtegenwoordig is, zette zijn schilderactiviteiten in 
1964 tijdelijk op een laag pitje en ging zich toeleggen op 
experimenten met film, elektroakoestiek en computer grap-

Isa Genzken

Mach Dich hübsch!, Stedelijk Museum Amsterdam. Zaalzicht met ‘Ellipsoïde’, ‘Hyperboloïde’, ‘Ohren’ en ‘Weltempfänger’ (links achteraan)
foto: Gert Jan van Rooij

Melvin Moti

Spectral Spectrum, zicht op de tentoonstelling in Hermitage Amsterdam 
met een reliëf  van Jan Schoonhoven (links) naast een prent van Philipp 

Franz von Siebold (rechts). Foto: Gert Jan van Rooij
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hics. Moti selecteerde uit zijn archief  een notitie en een 
schets, onooglijke papiertjes die centraal in de langwerpige 
ruimte op sokkels zijn neergelegd, als waren het de potente 
oerteksten van een mysterieuze cultus. De uit de collectie 
geselecteerde werken heeft Moti daaromheen gezet, in con-
stellaties die misschien betekenissen suggereren, maar zon-
der zaaltekst niet direct te begrijpen zijn.
 Het duidelijkst en daarom ook minst subtiel is de presen-
tatie van een prent van Philipp Franz von Siebold naast een 
reliëf  van Jan Schoonhoven. Von Siebold was een van de 
eerste westerlingen die westerse geneeskunde doceerde in 
Japan en op zijn prent staan de zenpriesters die hij daar 
tegenkwam. Met die afbeelding duwt Moti de witte vlakken 
van Schoonhoven in een boeddhistische richting. Het wordt 
een oefening in vorm en leegte, gemaakt met meditatief  
geduld.
 Iets verder in de ruimte hangt een curieus portret van 
Joshua Reynolds. Moti kocht het vanwege de substraatpig-
menten waarmee de achttiende-eeuwse schilder zijn por-
tretten behandelde om de huidtinten levensechter te 
maken. Het materiaal is echter niet kleurvast en het gezicht 
van Mary Barnardiston slaat dan ook spookbleek uit. 
Vereeuwigen in verf  is relatief, wil Moti maar zeggen. Hij 
onderstreept dit nog eens met zijn eigen A Century of  Light 
(2010). Midden op vierkante vellen papier plaatste hij een 
stip waterverf, die hij in een laboratorium kunstmatig hon-
derd jaar liet verouderen. Bovenop de uitgebleekte stip zette 
hij er nog eentje: heden en een eeuw geleden zijn zo gevan-
gen in één beeld.
 Dit soort werk is conceptueel interessant, maar visueel 
een stuk minder. Moti dwingt de kijker te vertragen en na 
te denken over wat hij nu eigenlijk ziet. Maar zodra die zich 
dat realiseert, na de lectuur van een paar alinea’s tekst, 
blijft er van het werk niet meer over dan een illustratie van 
een idee. Toch is er een beloning voor wie de tijd neemt zijn 
blik te scherpen volgens de methode-Moti – en wel in de 
vorm van een schilderij dat de meeste bezoekers in eerste 
instantie snel voorbij zullen lopen. Dit werk van Julius 
Henricus Quinckhardt (1734-1795) toont twee mannen: 
een heer zit aan een tafel, met achter hem een knecht die 
een brief  komt brengen. Het doek is niet exceptioneel goed 
geschilderd of  aantrekkelijk, maar bij nadere bestudering 
valt op dat de voorstelling totaal uit balans is. De stoel aan 
de rechterkant is leeg, terwijl er wel een koffiekan staat en 
het hondje onder de tafel verwachtingsvol opkijkt. Uit rönt-
genonderzoek is gebleken dat de echtgenote die hier zat, is 
weggeschilderd, waarschijnlijk in opdracht van haar man 
die een relatie had met zijn knecht. Met die wetenschap 
verandert een weinig opwindend schilderij in een span-
nend historisch doorkijkje. Edo Dijksterhuis

p Melvin Moti: Spectral Spectrum, tot 6 maart in Hermitage, 
Amstel 51, Amsterdam (020/530.87.55; hermitage.nl).

Jasper Rigole: 81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze 
vergeten was. Weinig dingen zijn zo treurigmakend als een 
fotoalbum in een vuilcontainer. Daar wordt toch zomaar 
een stuk leven weggegooid. Gelukkig zijn er mensen als de 
Belg Jasper Rigole, die verweesde herinneringen adopteren. 
Op zijn achttiende vond hij een pakketje met 8mm-filmpjes 
op een rommelmarkt. Hij raakte gefascineerd door de beel-
den van mensen die hij niet kende, levens waar hij eerst geen 
weet van had, en begon systematisch afgedankte homemo-
vies te verzamelen. Zijn collectie bestaat inmiddels uit meer 
dan duizend stuks, plus foto’s, opschrijfboekjes en andere 
persoonlijke parafernalia. Ze vormt de basis van zijn eerste 
solotentoonstelling in Nederland, die behoort tot het beste 
van wat er het afgelopen jaar in Amsterdam te zien was.
 De Brakke Grond is speciaal voor de tentoonstelling enigs-
zins verbouwd tot een opeenvolging van vier ruimtes die 
samen één grote installatie vormen. Bij het binnentreden 
van de eerste, verduisterde, zaal komen je stemmen tege-
moet, begeleid door het geratel van filmprojectoren. De blik 
wordt meteen naar de verre wand getrokken, waar al die 
filmpjes van Rigole in een veertien meter lange stellage 
opgestapeld liggen. Ze zijn keurig gerangschikt, op merk, 
kleur en grootte. Dit is de grondstof  van wat Rigole The 
International Institute for the Conservation, Archiving and 
Distribution of  Other people’s Memories (IICADOM) heeft 
gedoopt. Alle opnames zijn bestudeerd en gerubriceerd vol-
gens een eigenzinnige, maar tegelijk ook logische taxono-
mie. Zo zijn er beelden van water – met subcategorieën als 
‘zwemmen in zee’ en ‘zwemmen in zwembaden’ – maar ook 
dubbel belichte filmpjes onder het kopje ‘error’ en filmpjes 
waarin tv-toestellen te zien zijn die lang vergeten program-
ma’s uitzenden. Ze worden vertoond op flatscreens die in 
het bovenblad van het rek zijn gemonteerd, en voorzien zijn 
van korte archiefbeschrijvingen. Het meubilair uit de jaren 
zeventig, de uitjes naar het dierenpark, zelfs de dames en 
heren met ouderwetse kapsels – alles komt vagelijk bekend 
voor, alsof  het verre familieleden betreft. De individuele ver-
ledens krijgen iets archetypisch, de scheidslijn tussen per-
soonlijke ervaringen en collectief  geheugen vervaagt.
 Omgekeerd gebruikt Rigole die anonieme beelden ook om 
er uitzonderlijke verhalen bij te fabriceren. Zo nam hij als 
uitgangspunt voor Kemel (2012) een serie foto’s van kinde-

ren op de rug van een kameel. Vanuit het perspectief  van 
een van de geportretteerden vertelt de kunstenaar een fictief  
verhaal over het leven van het dier. Dat zou als gastarbeider 
naar België zijn gekomen, zonder werk zijn gevallen door de 
industrialisering en zijn gaan zwerven om later een nieuw 
leven als kermisattractie op te bouwen. Deze heerlijk absur-
distische geschiedenis wordt via een koptelefoon in je oor 
gefluisterd door een samenzweerderig klinkende kinder-
stem. Op de vloer is een strandje van lettervermicelli aange-
legd waarboven op de wand een zwart-witfilm van winderi-
ge zandvlaktes wordt geprojecteerd. In één shot focust de 
camera op twee duintopjes met een toefje helmgras – hier is 
de kameel opgegaan in het Belgische kustlandschap.
 Onder Rigoles handen verandert een half  vergaan ero-
tisch filmpje uit de jaren vijftig in een abstracte verhande-
ling over ouderdom, waarin het naakt oplost in rimpels en 
grijstinten. Achter elkaar geplakte beelden van lege tuinen, 
slapende huisdieren en recreërende families – opnames die 
zijn gemaakt om na vakanties het laatste restje film op te 
gebruiken – worden door de combinatie met een lp vol 
vogelgeluiden tot idylle getransformeerd.
 Maar het verste in zijn narratieve heruitvindingen gaat 
Rigole in Outnumbered, a brief  history of  imposture (2009). 
Deze installatie bestaat uit een panoramische schoolfoto uit 
1936 die door een computergestuurd systeem langs een 
camera beweegt. Zodra het beeld stilstaat en de camera een 
van de honderden jongens en mannen in beeld brengt, pro-
duceert de computer een verhaal op basis van de namen en 
biografische gegevens in een uitgebreide database. De 
gebruikte informatie wisselt echter van keer tot keer en 
wordt door de computer soms door elkaar gemengd. Zo ont-
staan steeds nieuwe, alternatieve geschiedenissen.
 Rigoles encyclopedische aanpak verraadt de invloed van 
de fotografen van de zogenaamde Düsseldorfer Schule. Zijn 
werk doet soms ook denken aan dat van Erik Kessels, die 
eveneens verhalen vertelt aan de hand van found footage. 
Of  dat van Thomas Elshuis, die al bijna twintig jaar werk 
maakt op basis van het 20.000 dia’s tellende beeldarchief  
dat hij erfde. Maar Rigole gaat verder en dieper. In zijn 
gelaagde spel met feit en fictie, het geheugen, en de wissel-
werking tussen collectief  en individu, overstijgt hij het sim-
pelweg vermengen van narratieven.

Jasper Rigole

An Elementary Taxonomy of  Collected Memory, 2008- . Foto: Claire Bontje

Julius Henricus Quinkhardt

Paulus Justus Determeyer Weslingh (1730-1793) en zijn dienstknecht, 
1765, collectie ABN AMRO
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Met zijn onderwerp en aanpak kan Rigole nog jaren voort, 
misschien wel zijn hele leven. Zijn archief  dijt als vanzelf  uit 
waardoor het web aan verhalen steeds verder verdicht om tel-
kens weer te worden opengebroken met een intelligente, ver-
rassende bespiegeling op de narratieve structuren. Passend is 
dan ook dat zijn tentoonstelling in De Brakke Grond wordt 
gepresenteerd met behulp van het modulaire systeem dat ont-
wikkeld is door Thomas Lommée. De verschillende onderde-
len zijn de ene keer sokkel en dan weer archiefkast. Net als 
Rigoles films zijn hun functie, waarde en betekenis afhankelijk 
van het verhaal dat verteld wordt. Edo Dijksterhuis

p Jasper Rigole: 81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze vergeten 
was, tot 31 januari in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, 
Nes 45, 1012 KD Amsterdam (020/622.90.14; brakke-
grond.nl).

Barbara Hepworth. Vijftig jaar geleden, in 1965, was in 
het Kröller-Müller Museum de tentoonstelling Barbara 
Hepworth, beeldhouwwerken en tekeningen te zien. Ze viel 
samen met de inauguratie van het herbouwde Rietveld-
paviljoen in de beeldentuin van het museum. (Gerrit 
Rietveld had het paviljoen in 1955 ontworpen voor de derde 
internationale beeldententoonstelling in Park Sonsbeek in 
Arnhem.) Deze twee gebeurtenissen markeerden de veran-
deringen die het museum in de jaren zestig onder directeur 
Hammacher onderging, waarbij het accent op de beeld-
houwkunst kwam te liggen. Hepworth werd een van de 
beeldbepalende kunstenaars van die nieuwe koers. Het 
museum verwierf  veertien beelden van haar, waaronder de 
bronzen die reeds een halve eeuw in het Rietveldpaviljoen te 
zien zijn. Nu eert het Kröller-Müller de kunstenares met een 
overzichtstentoonstelling van haar werk.
 De tentoonstelling is niet door het Kröller-Müller Museum 
zelf  gemaakt, maar vrijwel integraal, inclusief  de 
Engelstalige catalogus, overgenomen van Tate Britain, 
waar ze eerder dit jaar te zien was. Met uitzondering van de 
bronzen beelden bij het Rietveldpaviljoen heeft het Kröller-
Müller geen werken van Hepworth uit de eigen collectie 
opgenomen, al staan enkele daarvan wel elders in het 
museum opgesteld.
 De samenstellers Penelope Curtis en Chris Stephens heb-
ben zich gebaseerd op onderzoek in het onlangs ontsloten 
Hepworth-archief  in de Tate Gallery. De beelden worden 
dan ook met veel en uiteenlopende informatie omkaderd. 
Naast de zaalteksten zijn er ook (biografische) archiefstuk-
ken, originele kunstwerken van tijdgenoten en tot groot for-
maat opgeblazen foto’s. Ook wordt een film op de muur 
geprojecteerd. De bezoeker raakt de draad wel eens kwijt, 
maar al bij al blijft de tentoonstelling toch redelijk overzich-
telijk, en dat is een hele prestatie.
 De tentoonstelling beslaat vier zalen en is in negen thema‘s 
verdeeld, waarbij de biografie grosso modo als leidraad fun-
geert. De eerste zaal laat zien hoe Hepworth aanvankelijk, en 
vrijwel gelijktijdig met andere beeldhouwers, direct in hout 
en steen begon te hakken, waarmee ze zich afzette tegen de 
academische traditie om een werk in klei te boetseren en ver-
volgens door specialisten in brons of  steen te laten uitvoeren. 
Op een getrapt podium worden negen van Hepworths sculp-
turen uit de jaren twintig getoond, samen met tien werken 
van bekende en minder bekende tijdgenoten waarvan haar 
werk zich op dat moment weinig onderscheidt.
 Verderop in de tentoonstelling wordt Hepworths werk 
enkel nog naast dat van haar tweede echtgenoot Ben 
Nicholson getoond, met wie ze in 1938 huwde. In de twee-
de zaal wordt onder de titel ‘Het atelier’ de innige persoon-
lijke en artistieke relatie tussen de twee kunstenaars belicht, 
waarbij echter vooral schilderijen en prenten van Nicholson 
worden getoond waarvan een enkel aspect in Hepworths 
werk terugkeert. De contacten die beiden in de jaren dertig 
met kunstenaars van het internationale modernisme 
onderhielden, worden alleen in de wandteksten beschre-
ven. Ook zijn geen publicaties te zien waaraan Nicholson en 
Hepworth meewerkten in het kader van hun lidmaatschap 
van de kunstenaarsgroep Abstraction-Création.
 Centraal in deze zaal wordt het werk van Hepworth 
getoond in vitrines op mooie, speciaal voor de gelegenheid 

vormgegeven podia. Daar is goed te zien hoe de gesloten 
vorm van haar vroege sculpturen wordt geopend door de 
massa, aanvankelijk sporadisch en later ingrijpender, te 
doorboren en door lijnen in het oppervlak te kerven. Een 
korte begeleidende tekst wijst hier op de fallische vorm van 
sommige van de beelden, suggereert een seksuele lectuur 
van de doorboorde vormen en interpreteert sommige inci-
sies als een poging om de figuur te laten samensmelten met 
haar seksuele identiteit. Jammer genoeg wordt die thema-
tiek niet nader uitgewerkt. Een vergelijking met surrealis-
tisch werk, in het bijzonder van Alberto Giacometti, zou de 
eigen aard van Hepworths werk hier hebben kunnen aan-
scherpen. Wel wordt getoond hoe het werk van Hepworth 
evolueert van compacte volumes naar een exploratie van 
ruimtelijke relaties. Eerst stelt ze haar beelden uit meerdere 
delen samen, om ze vervolgens ten opzichte van elkaar in de 
ruimte te positioneren, zij het altijd op een grondplaat die de 
onderlinge relaties stabiliseert. De betrekkingen blijven ech-
ter van louter plastische aard en spelen zich niet af  in het 
psychische domein dat de surrealisten zo interesseerde. In 
dat opzicht voelde ze zich meer verwant met de – hier even-
min getoonde – constructivistische sculptuur van Naum 
Gabo, van wie ze de methode overnam om ruimte te geleden 
door middel van transparante, uit draden samengestelde 
vlakken.
 Zaal drie en vier hebben ‘Evenwicht’ als overkoepelend 
thema. Het slaat zowel op formeel-artistieke elementen als 
op de verhouding tussen het spirituele en het aardse. Een 
belangrijk subthema betreft Hepworths relatie tot de 
natuur, die in de vertoonde film Figures in a Landscape uit 
1953 nogal suggestief  wordt geënsceneerd. De spirituele 
dimensies van haar werk berusten volgens de catalogus eer-
der op impulsen vanuit de ‘Christian Science’, maar die 
laten zich op zaal nu eenmaal niet zo gemakkelijk visualise-
ren. 
 Het tentoonstellingsparcours komt uit bij drie grote beel-
den van tropisch hardhout waarin scherp ingesneden ope-
ningen zicht geven op een binnenruimte die zich afhanke-
lijk van de kijkpositie steeds anders aan de beschouwer 
voordoet. Soms hebben de wit geverfde uithollingen een 
met de guts aangebrachte ruwe textuur gekregen, die in 

sterk contrast staat met de donkere, glad afgewerkte, eerder 
bolle buitenkant. Zulke bewerkingen trekken het oog van de 
beschouwer het beeld in, maar tegelijk wordt hij ook op 
afstand gehouden: de ruimte aan de binnenzijde is niet die 
van de beschouwer, maar blijft altijd van het beeldhouw-
werk zelf.
 Hepworth probeerde door middel van (eigen) fotografie te 
verbeelden hoe haar beelden geplaatst en bekeken moesten 
worden. De laatste twee zalen worden verbonden met een 
fries van die foto’s onder de noemer ‘Sculptuur in scène 
gezet’. Het interessantst zijn hier de collages waarin ze uit-
geknipte foto’s van haar beelden inplakte in foto’s van tui-
nen of  van modernistische architectuur, waaronder 
Richard Neutra’s Silver Lake House. Achter deze collages 
gaat een – hier jammer genoeg niet gethematiseerd – lang-
lopend debat schuil over de positie van sculptuur als auto-
nome kunstvorm. In zijn essay Waarom beeldhouwkunst saai 
is uit 1848 had Charles Baudelaire zich verzet tegen het 
losmaken van de sculptuur uit de architectuur, omdat het 
verzelfstandigde beeldhouwwerk het publiek ertoe aanzette 
‘wel honderd verschillende standpunten in te nemen, maar 
nooit het juiste’. Sculptuur zou daarmee aan toevallighe-
den worden overgeleverd. Het modernisme vierde juist het 
beeldhouwwerk als een eigenstandige vorm met een inter-
ne logica die zich onafhankelijk van schaal of  situering 
manifesteerde. Voor Hepworth was de instabiliteit die daar-
uit onvermijdelijk volgde blijkbaar toch een probleem, dat 
ze met haar voorstellen voor een ideale situering probeerde 
op te lossen. Ze was in ieder geval opgetogen over de plaat-
sing van haar beelden in het Rietveldpaviljoen in 1965.
 Ook al staan die beelden er al vijftig jaar, het paviljoen 
vormt een belangrijke ‘buitenzaal’ van de tentoonstelling. 
Met hun openingen en holtes interageren deze bronzen 
nadrukkelijk met de omringende ruimte, maar het blijven 
toch op zichzelf  betrokken beelden waar alles zich uiteinde-
lijk afspeelt binnen de contour. De overwegend uit vlakken 
samengestelde architectuur van het paviljoen articuleert 
daarentegen veeleer de omringende ruimte dan het eigen 
(geïmpliceerde) volume. In het bijeenbrengen van beelden 
en paviljoen ontstaat zo een vruchtbare spanning tussen 
plasticiteit en ruimtelijkheid, tussen hakken en construeren.

zicht op de tentoonstelling ‘Barbara Hepworth: Sculpture for a Modern World’ © Tate, London, 2015; © Bowness; © BFI, National Archive, 
Berkhamsted, Hertfordshire. Foto: Marjon Gemmeke
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De tentoonstelling laat zich echter niet zozeer in met de 
inbedding van Hepworths werk in een groter kunsthisto-
risch vertoog. Uiteindelijk laat ze de vraag open waar nu 
eigenlijk het belang van haar sculptuur voor de moderne 
wereld in gelegen is.  Wouter Weijers

p Barbara Hepworth, Sculpture for a Modern World, tot 17 
april in het Kröller-Müller Museum, Houtkampweg 6, 6731 
AW Otterlo (031/859.12.41; kröllermuller.nl).

Beeldende kunst – terugblik
Prix de Rome 2015. Met Magali Reus heeft de Prix de 
Rome 2015 een terechte winnaar. Haar presentatie is 
immers veruit de beste van de vier die in De Appel te zien 
zijn. Toch zal de jury vast nog stevig hebben gediscussieerd 
over haar uitverkiezing. Beeldhouwer Reus is van de geno-
mineerden de meest traditionele kunstenaar. In tegenstel-
ling tot vele van haar generatiegenoten werkt ze niet multi-
mediaal. Ze heeft weinig met termen als engagement, 
identiteit en alchemie, die tegenwoordig in iedere oeuvrebe-
schrijving van jonge kunstenaars lijken voor te komen. Ze is 
bovendien afkomstig van de Rijksakademie, het instituut 
waar tot 2012 de Prix de Rome was ondergebracht. Om de 
schijn van belangenverstrengeling te vermijden besloot het 
Ministerie van OCW toen dat het anders moest. Jarenlang 
had namelijk de klacht geklonken dat er toch wel verdacht 
veel Rijksakademie-alumni onder de winnaars zaten.

Vervolgens ontfermde het Mondriaan Fonds zich over de 
oudste en grootste Nederlandse staatsprijs voor beeldende 
kunst. Het kreeg op zijn beurt een stevige portie kritiek te 
verduren. En terecht. De eerste editie onder auspiciën van 
het Fonds was behoorlijk slecht. De presentaties in 2013 
waren bloedeloos en blonken uit in gekunsteld intellectua-
lisme. Voor kijkers was er weinig te beleven. Daar is dit jaar 
voor gewaakt. De vakjury die de genomineerden heeft voor-
gedragen is waarschijnlijk op het hart gedrukt vooral te kie-
zen voor diversiteit. En daar is ze in geslaagd.
 Dat betekent overigens niet dat alle keuzes dit jaar raak 
zijn. Het werk van Christian Nyampeta is simpelweg onvol-
dragen. De installatie met de titel How to Live Together: 
Sequentia is een ruimte voor reflectie en discussie. De filoso-
fie van Roland Barthes moet het uitgangspunt zijn voor een 
zoektocht naar de verhouding tussen ritme en harmonie, 
met op de achtergrond de genocide die in 1994 plaatsvond 
in Rwanda en de huidige vluchtelingencrisis. Het betoog 
van de geestelijken op de vier videoschermen biedt echter 
weinig houvast, net zo min als de close-ups van natuur-
schoon of  de tekstschema’s. Het is moeilijk voor te stellen 
dat er daadwerkelijk mensen aan de uitnodigende picknick-
tafel zullen plaatsnemen om eens lekker door te discussië-
ren. Als dit alles therapeutisch bedoeld is, dan mist het de 
nodige urgentie.
 Het contrast is dan ook groot met de veel krachtiger pre-
sentatie aan de andere kant van de hal. Kunstenaarscollectief  
Foundland, dat bestaat uit Lauren Alexander en Ghalia 
Elsrakbi, interviewde Elsrakbi’s vader. Deze recent gevluch-
te, in Caïro woonachtige Syriër blijkt zeer belezen en goed 
op de hoogte van actualiteit en geschiedenis. Als voice-over 
in het videowerk Scenarios for Failed Futures schetst hij de 
verschillende manieren waarop de situatie in het Midden-
Oosten zich zou kunnen ontwikkelen, van behoud van de 
status quo tot IS-heerschappij. In beeld hangen stukjes 
landkaart als marionetten aan touwtjes. Vlakken en lijnen 
op de vloer veranderen de zaal in een groot bordspel, waar-
op her en der pingpongballen liggen met slogans als ‘Truth’ 
en ‘Where are you?’ of  coördinaten. Het ziet er doordacht 
en coherent uit, maar uiteindelijk is het toch vooral een 
vormgevingstechnische vertaling van een geopolitieke situ-
atie, vermengd met speltheorie.
 Hedwig Houben is van de genomineerden het moeilijkst 
te kaderen. Zij bedient zich van allerlei media en houdt zich 
graag bezig met grote, filosofisch getinte vraagstukken. Ze 
bekleedde een auto, voor velen hét object om een identiteit 
aan te ontlenen, met anoniem grijze klei, waardoor die in 
massa geproduceerde Volkswagen Polo weer iets unieks 
krijgt. In een video leest de kunstenaar teksten voor over ‘ik’ 
en ‘de ander’ en de wederzijdse definiëring die voortkomt uit 
de ontmoeting tussen die twee. Ze heeft ‘anderen’ – haar 

schoonmoeder, buurman en galeriehouder – uitgenodigd 
om de rol van performer over te nemen, waardoor haar 
eigen ‘ik’ weer in een ander daglicht komt te staan. Dit zou 
spannend kunnen zijn als de voordracht niet zo houterig 
was en het Engels zo abominabel. Zeker in contrast met die 
‘gladgestreken kleiauto’ komt dat slordig over.
 Magali Reus’ presentatie, daarentegen, is bijzonder strak. 
Reus is bekend voor haar koelkasten, klapstoelen, droogrek-
ken… Deze banale gebruiksvoorwerpen blijken bij nadere 
bestudering zorgvuldig gemaakte imitaties te zijn. Ze krij-
gen daardoor een nieuwe lading, komen los van hun func-
ties. Dat gebeurt ook met de uitvergrote hangsloten waar-
mee ze de Prix de Rome heeft gewonnen. Ze zijn opgebouwd 
uit dunne gekleurde plaatjes plastic en deels opengewerkt, 
waardoor mysterieuze combinaties van cijfers en letters 
zichtbaar worden – volgens de zaaltekst verwijzingen naar 
verjaardagen, jubileums, deadlines en sterfgevallen. De uit-
gekiende plaatsing van de werken in de zaal doet een mooi 
visueel ritme ontstaan. De presentatie in haar geheel is per-
fect, misschien wel iets té perfect, op het gelikte af. Reus’ 
beelden zijn nooit verontrustend of  irriterend. Deze sculp-
turen kunnen zo via de galerie naar de internationale ver-
zamelaar om aan de muur te schitteren tussen andere 
kunsttrofeeën. Edo Dijksterhuis

p Prix de Rome 2015, 21 november – 17 januari, De Appel, 
Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam (020/625.56.51; 
deappel.nl).

Kasper Bosmans. Little Cherry Virus, Not Making 
Sense as Something Else VI. Kasper Bosmans (°1990) 
studeerde af  in 2014, maar nam ondertussen al deel aan 
Un-Scene III in WIELS en Beaufort 2015. Nu stelt hij solo 
tentoon bij PAKT, een kleine expositieruimte in Amsterdam 
waar kunstenaars de kans krijgen om te experimenteren. 
Bosmans vertrok van een drietal anekdotes, die op zijn 
vraag door Samuel Saelemakers, filosoof  en curator van 
Witte de With (Rotterdam), worden naverteld in een bege-
leidende tekst (zie pakt.nu). Op het eerste zicht hebben ze 
niet veel met elkaar gemeen en toch worden ze in de ten-
toonstelling op een kunstige manier aan elkaar gesmeed.
 De belangrijkste anekdote die Saelemakers beschrijft, 
gaat als volgt. Ooit werd de Japanse kerselaar door een 
modegril in Zuid-Limburg ingevoerd. Deze boom is de laten-
te drager van de Little Cherry Disease, die inmiddels via de 
wolluis op alle traditionele kersenboomgaarden is overge-
bracht. Door deze ziekte groeien de bomen minder, en leve-
ren ze kleine kersen met een slechte smaak. Boeren in de 
streek rond Sint-Truiden moeten hun traditionele hoog-
stammen vervangen door laagstammen. Dit vormt dan 
weer een teleurstelling voor de hordes toeristen die van de 
kersenbloei komen genieten. Een tweede anekdote betreft 
de geschiedenis van de stichting van de Amerikaanse staat 
Pennsylvania. William Penn sloot in de zeventiende eeuw 
een verdrag met Tamanend, het opperhoofd van de Lenape 
Turtle Clan. Onder een oude olm tekenden ze hun pact. 
Toen deze boom eind negentiende eeuw omwaaide, kreeg 
het hout van de boom mythische kwaliteiten toebedeeld. Er 
werden kistjes van gemaakt, acht stuks, en minstens twee 
stoelen, die als ware relieken werden vereerd. De derde 
anekdote gaat over het ritueel van de amish om, bij de bouw 
van een nieuwe schuur, de eigen naam op houten deuvels te 
schrijven die men voor de constructie gebruikt. Het vreem-
de is volgens de kunstenaar dat dit bijna paganistische 
inwijdingsritueel – men gelooft dat het hout magische 
krachten bezit – moeilijk valt te rijmen met de conservatie-
ve, protestantse aard van de amish.
 Uit die anekdotes leidde Bosmans zowat de hele tentoon-
stelling af. Op een soort ereschavot, bekleed met tweed, 
waren paneeltjes uitgestald die enigszins zoals wapenschil-
den zijn opgedeeld in compartimenten. Ze bevatten eenvou-
dige motieven die naar de drie verhaaltjes verwijzen. 
Boomstronken, kersen, schildpadden, zilveren bollen en de 
amishfamilie Miller zijn onder de handen van Bosmans ver-
anderd in licht naïeve, heraldische tekens, die doen denken 
aan de zelf  geproduceerde familiewapens op het einde van 
de negentiende eeuw. Voorts presenteerde hij drie schild-
padschilden met drie zilveren bollen, geleend uit het familie-
wapen van Penn. Ze lagen verspreid in de ruimte van PAKT, 
tussen andere objecten: acht gestapelde houtblokken en 
twee teakhouten tuinstoelen, zo uit het tuincentrum. De 
houtblokken en de armatuur van de stoelen legde hij in met 
stukjes hout van de zieke, door het virus aangetaste kerse-
laar. Zo werd de geschiedenis van Penns boom met de anek-
dote over zieke kersenbomen verbonden. Daarbovenop wer-
den alledrie anekdotes nog eens verknoopt in een verhoogd 
stuk vloer waarop een lijnenspel was aangebracht dat aan 
de markeringen op sportvelden deed denken, maar in wer-
kelijkheid gebaseerd was op geabstraheerde tekeningen van 
de Little Cherry Disease, en de familiewapens van Penn en 
de familie Miller. Tot slot bood de kunstenaar met een 
abstract-geometrisch lijnenspel op de muur alsnog een 
oplossing voor het probleem van de kersenboombesmet-
ting. Hoe verder van elkaar, hoe veiliger de bomen zijn, zo 
redeneerde hij. Het lijnenspel kan met een zakelijke bril 
worden bekeken – de afstand geeft de kans op besmettings-
gevaar aan – maar is ook prachtig efemeer uitgevoerd.
 Op het eerste zicht vormen Bosmans‘ fascinaties de lijm 
die al deze anekdotiek samenbrengt, maar bij nader inzien 
hebben de uiteenlopende verhaallijnen ook een ‘grotere’ 
thematiek gemeen: hout als beladen drager van culturele 
betekenissen, als drager van mythische en paganistische 
krachten, maar ook van sociale en economische uitwisse-
ling. Daarbij ontpopt Bosmans zich als een klassieke con-
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Leaves, 2015. Foto: Daniel Nicolas
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Leaves, 2015. Foto: Daniel Nicolas

Hedwig Houben

Personal Matters and Public Affairs, 2015, performance
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ceptueel in een hedendaags jasje: hij vertaalt gegevens en 
data in conceptuele abstracties, maar zijn thematiek van de 
geglobaliseerde wereld is eigentijds, net als zijn invulling 
van de rol van de kunstenaar, die de ene keer als onderzoe-
ker, dan weer als geschiedkundige en bij tijd en wijle ook als 
sjamaan optreedt.
 Alles in PAKT daagde uit tot ontrafelen, maar voor je het 
weet, zoek je er meer in dan de kunstenaar bedoelde. Want 
waarom tweed, en waarom zijn die acht blokken eigenlijk 
van eikenhout en niet van olm? Niet elke keuze blijkt een 
strikte rol en betekenis te hebben. Op dat punt knaagt er 
iets: de nadruk op die drie, uiterst specifieke anekdotes 
schept bijna de verplichting om niets aan het toeval over te 
laten. Als bijna alle materialen en objecten betekenisvol zijn 
en naar specifieke details in de gekozen verhalen verwijzen, 
waarom sommige dan weer niet? Wat dat betreft is Bosmans 
toch vooral tovenaarsleerling, eerder dan meester van zijn 
eigen universum. Machteld Leij

p Kasper Bosmans, Little Cherry Virus, Not Making Sense as 
Something Else VI, 21 november – 20 december, PAKT, 
Zeeburgerpad 53, Amsterdam (info@pakt.nu; 
p Van 14 januari tot 28 februari stelt Kasper Bosmans ten-
toon in De Centrale, Sint-Katelijneplein, 1000 Brussel 
(02/279.64.35; centrale-art.be).

Architectuur & vormgeving
Work Home Apart Together: wonen en werken in 
Amsterdam door de eeuwen heen. Het voormalige 
hoofdkantoor van de ING-bank, een van de gezichtsbepa-
lende gebouwen aan de Zuidas in Amsterdam, is een nieuw 
leven begonnen onder de naam ‘Infinity’. Over een paar 
jaar zal 18.000 vierkante meter vloeroppervlakte verhuurd 
zijn aan verschillende bedrijven en organisaties. Op de 
begane grond wordt hard gewerkt aan een publieke koffie-
bar en vergaderruimtes, op de derde verdieping wordt een 
business- en conferentiecentrum ingericht en op de zesde 
verdieping komt een restaurant. Voorlopig staat het groot-
ste deel van dit enorme glazen gebouw echter nog leeg. Er is 
slechts een handvol portiers en bouwvakkers te vinden. 
Maar op de achtste etage, met uitkijk over de A10 en de 
hoogbouw van de Zuidas, leeft al iets van het bruisende cen-
trum dat Infinity hoopt te worden. De verdieping is omge-
bouwd tot een tijdelijk museum, waar op dit moment een 
expositie te zien is over de geschiedenis van wonen en wer-
ken in Amsterdam.
 Door de jaren heen zijn twee van de belangrijkste activi-
teiten in het leven, wonen en werken, steeds verder uit 
elkaar komen te liggen. Waar tot diep in de negentiende 
eeuw vaak aan huis of  op loopafstand werd gewerkt, heb-
ben de massamobilisering en stijgende welvaart er vanaf  de 
tweede helft van de twintigste eeuw voor gezorgd dat foren-
senstromen een dagelijks verschijnsel zijn geworden. 
Gemiddeld reizen mensen voor hun werk zo’n vijf  kwartier 
per dag.
 De expositie WHAT? Work Home Apart Together, samenge-
steld door ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) en 
architectuurhistoricus Fred Feddes, speelt in op een nieuw 
verschijnsel, namelijk dat steeds meer mensen wonen en 
werken weer dichter bij elkaar willen brengen. Deze behoef-
te is niet alleen ontstaan door irritatie over files en het ver-
langen naar een duurzamer leven, maar ook door het feit 
dat er, zeker in een stad als Amsterdam, steeds meer zzp’ers 
(zelfstandigen zonder personeel) zijn. Aan de hand van the-

ma’s als het ambachtshuis, de dienstwoning en het collec-
tief  laat WHAT? een rijke geschiedenis aan woon-werkvor-
men zien die inspirerend kunnen zijn voor de toekomst. 
Bovendien wordt deze geschiedenis in een grotere, stedelijke 
context geplaatst.
 Tot diep in de negentiende eeuw was Amsterdam nog een 
kleinschalige stad waar artsen praktijk aan huis hielden, 
winkeliers bij hun winkels woonden en een schoolgebouw 
standaard voorzien was van een onderwijzerswoning. 
Vanaf  begin twintigste eeuw veranderde Amsterdam in een 
planmatige stad waar een ver doorgevoerde ruimtelijke 
scheiding van wonen en werken de standaard was. 
Inmiddels is de stad met Purmerend, Haarlemmermeer en 
Almere uitgegroeid tot een metropoolregio waarin wonen 
en werken zich over een nog groter oppervlak hebben ver-
spreid.
 Bijzonder aan de expositie is dat ze de bezoeker een nieuw, 
levendig en gelaagd beeld van de stad Amsterdam geeft. Het 
toont hoezeer de wijze waarop mensen hun woon-werksi-
tuatie vormgeven, het karakter en de opbouw van de stad 
bepalen. En andersom, hoezeer ideeën over de stad en hoe 
idealiter geleefd wordt in de loop van de geschiedenis hun 
uitwerking hebben gehad op de manier waarop werk een 
plek in dit grotere geheel kreeg. WHAT? laat bijvoorbeeld 
zien dat het in het verleden heel normaal was dat veel men-
sen in groepsverband woonden en werkten. In de 
Middeleeuwen nam het klooster een belangrijke plek in de 
samenleving in. (De sporen van deze woon-werkvorm zijn 
in Amsterdam nog altijd aanwezig in de vorm van het 
Binnengasthuis en de Oudemanhuispoort, die beide al lang 

een andere bestemming hebben gekregen.) In de jaren 
zeventig gaf  de krakersbeweging een nieuwe, seculiere 
impuls aan het collectieve wonen. En ook nu duikt de 
gemeenschappelijke woon-werksituatie weer op, in de vorm 
van broedplaatsen.
 De expositie maakt de geschiedenis tastbaar door tal van 
verhalen te tonen die achter de gevels van Amsterdam ver-
borgen liggen. Zo woonden er tot 1980 intern nonnen in 
het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis, bestaat er sinds 2015 een 
klooster in de Kleiburgflat in de Bijlmermeer en was het 
directiekantoor van het Rijksmuseum ooit een directeurs-
woning. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd aan de hand 
van maquettes van woningen en wijken, fotomateriaal, his-
torische kaarten en documenten uit het Stadsarchief, en 
infographics van het Planbureau voor de Leefomgeving.
 Het oude hoofdkantoor van de ING-bank aan de Zuidas is 
de perfecte locatie voor een dergelijke expositie. De Zuidas is 
een plek waar op vernieuwende wijze wordt gewoond en 
gewerkt. Zowel op wijk- als gebouwniveau wordt gestreefd 
naar functiemenging. De geschiedenis en de toekomst van 
de Zuidas hebben een plek gekregen in een kleine presenta-
tie vol beeldmateriaal en maquettes. Als toegift is er nog een 
expositie te bekijken over het werk van het Amsterdamse 
architectenbureau MVSA Architects, dat het voormalige 
ING-hoofdkantoor ontwierp met de thema’s transparantie, 
innovatie en milieuvriendelijkheid als leidraad. Het feit dat 
zowel de geschiedenis van wonen en werken en van de 
Zuidas, als het werk van MVSA Architects belicht worden, 
maakt wel dat de informatiedichtheid van de expositie 
behoorlijk aan de hoge kant is. Dit neemt niet weg dat 
WHAT? inspirerende voorbeelden geeft die een nieuw licht 
werpen op de ruimtelijke verhouding tussen wonen en wer-
ken, in het verleden en het heden. Anna van Gerve

p  WHAT? Work Home Apart Together, tot 13 maart in 
Infinity, Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam 
(020/620.48.78; arcam.nl).

Das Bauhaus #allesistdesign. Het Bauhaus was een 
Duitse school die bestond van 1919 tot 1933, toen de nazi’s 
er een eind aan maakten. Ambacht, kunst en industrie wer-
den er gecombineerd, met als resultaat een revolutionaire 
aanpak van vormgeving en design. Contemporaine critici 
hebben zowel de positieve als de negatieve kanten van het 
Bauhaus benadrukt. Siegfried Kracauer bijvoorbeeld 
beschouwde de modernisering van het wooninterieur als 
noodzakelijk. In 1927 schreef  hij over de waarachtigheid 
van de nieuwe vormgeving: ‘Wanneer vrouwen en mannen 
’s avonds fabriek of  bureau verlaten en naar huis terugke-
ren, worden ze niet langer teruggeslingerd naar de vorige 
eeuw.’ Tegelijkertijd waarschuwde hij voor een louter opti-
mistische interpretatie van het moderne wonen. Afscheid 
nemen van het goedgevulde, gezellige negentiende-eeuwse 
interieur met zijn geruststellende illusies was niet makke-
lijk. Het moderne interieur maakte het leven letterlijk lich-
ter, maar ook harder, leger en zielloos. Het bleef  voor 
Kracauer een onoplosbare vraag: als huizen generisch en 
zonder ornament worden ingericht, is de breuk met het ver-
leden dan een stap in een therapeutisch proces, of  een 
zoveelste symptoom van een minder betekenisvol bestaan? 
 Van die tragiek van de vooruitgang is op de tentoonstel-
ling Das Bauhaus #allesistdesign in het Vitra Design Museum 
niets te merken. Het is voor het eerst dat dit instituut een 
uitgebreide selectie Bauhausstukken uit de eigen collectie 
toont, in combinatie met objecten uit andere verzamelin-
gen. De hashtag in de titel vat de onderliggende boodschap 
samen: alles is design, en historische, ideologische of  sociale 

Kasper Bosmans 

‘Little Cherry Virus, Not Making Sense as Something Else VI’, zicht op de tentoonstelling in P/////AKT, Amsterdam, november-december 2015, detail
foto: Charlott Markus

De tandartspraktijk ‘Salon-Stark’ aan de Amsteldijk in de negentiende eeuw. De praktijk is ondergebracht in een huiselijke omgeving.  
Tekening: J.C. Braakensiek, 1875-1887. Bron: Stadsarchief  Amsterdam
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verschillen en betekenissen spelen geen rol. Centraal staat 
de creativiteit van de designer en de manier waarop hij 
objecten vormgeeft, en het dagelijks leven positief  beïn-
vloedt. De vraag of  dit wel mogelijk is, en hoe dit zou kun-
nen gebeuren, komt nauwelijks ter sprake. Het project van 
het Bauhaus wordt met het actuele design gelijkgeschakeld 
– of  in elk geval wordt meermaals een designobject of  een 
archiefdocument uit de jaren twintig zonder verklaring 
naast een recent ontwerp gezet. In de bezoekersgids schrijft 
curator Jolanthe Kugler: ‘Het Bauhaus was het startpunt 
van een alomvattend designbegrip dat vandaag meer dan 
ooit vereist is. Met termen als social design, open design en 
design thinking wordt de discussie opnieuw geopend: hoe 
kunnen designers hun werk in een bredere context plaatsen 
en een bijdrage leveren tot het vormen van de samenleving? 
Het Bauhaus moet gezien worden als een open experimen-
teerveld voor een designdefinitie die opnieuw actueel is 
geworden in de context van 21e-eeuwse wijzigende proces-
sen van design, productie en gebruik.’
 De expositie bestaat uit vier delen. In een eerste zaaltje 
worden tegen een zwarte achtergrond posters, pamfletten 
en tekeningen van Bauhaus getoond, vaak van pedagogi-
sche of  wervende aard. Een voorbeeld is de affiche gemaakt 
door fotograaf  Andreas Feininger samen met Hannes 
Meyer, directeur van 1928 tot 1930: een linkerhand wijst 
en weifelt tegelijkertijd; in eenvoudige letters luidt het 
opschrift: ‘junge menschen kommt ans bauhaus!’ Dit beza-
digde historische overzicht wordt meteen met actuele docu-
menten of  designproducten aangevuld. Centraal, op een 
hoge tafel, staat Lego Buffet, gemaakt in 2010 door de 
Rotterdamse Studio Minale-Maeda, een hogelijk conceptu-
eel tentoonstellingsobject dat weinig met een traditioneel 
modern en functioneel meubel te maken heeft. Lego Buffet 
bestaat uit 26.000 legosteentjes rond een aluminium struc-
tuur. Er zijn in de handel varianten beschikbaar, zoals een 
houten kastje van 3250 euro gemaakt voor designbedrijf  
Droog. Essentieel is het do it yourself-aspect: het meubel 
wordt aangeboden als bouwdoos, als een – in theorie – flexi-
bel en uitbreidbaar element, waarvan de knopen en de ver-
bindingen zichtbaar blijven. Dat is vandaag een van de 
impulsen achter het open en social design: de seriële top-
downproductie van design voor de massa wordt vervangen 
door ‘bottom-upobjecten’ die door bewoners en gebruikers 
zelf  worden gemaakt, of  die er toch uitzien alsof  ze nog 
moeten worden ‘afgewerkt’. Met andere woorden: iedereen 
is designer. Een crucialer verschil met de Bauhausproductie 
is moeilijk denkbaar, maar in het Vitra Design Museum 
wordt niet eens naar dat onderscheid verwezen.
 In de tweede zaal worden historische objecten getoond, 
en meteen weer naast actueel design gezet. Een selectie 
vazen, tassen en kannetjes van Otto Lindig uit de jaren 
twintig – student en ateliermeester in de eerste, ambachte-
lijke periode van het Bauhaus – staat op dezelfde tafel als de 
R18 Ultra Chair van Clemens Weisshaar en Reed Kram: een 
hoekig, schril, futuristisch ding, in 2012 ontwikkeld in 
samenwerking met het designcenter van autofabrikant 
Audi. Hooguit toont deze combinatie dat er op een eeuw tijd 
onnoemelijk veel is veranderd. Dergelijke bruuske koppelin-
gen worden in Das Bauhaus #allesistdesign voortdurend 
gemaakt, en ze lijken het gevolg van een dubbele onzeker-
heid. Enerzijds is een louter historische tentoonstelling op 
deze plek blijkbaar niet voldoende. De relevantie en de 
bruikbaarheid van de geschiedenis moeten meteen duide-
lijk worden, zonder oog voor nuance of  verschil, en zonder 
argumenten of  ideeën. Anderzijds lijkt het erop dat de 
oppervlakkige verwijzingen naar legendarische bronnen de 
actuele designproducten moeten verantwoorden. 
 Het thema in de derde zaal is ruimte en architectuur, 
waarbij vooral de individuele projecten aan bod komen van 
directeuren en architecten Walter Gropius, Hannes Meyer 
en Mies van der Rohe – hoewel ze eigenlijk losstaan van de 
Bauhausschool. Het is veelzeggend dat pas hier een item 
wordt getoond dat noch actueel, noch honderd jaar oud is: 
Autoprogettazione van Enzo Mari uit 1974, een boek dat 
bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het DIY-
design.
 De vierde en laatste zaal is gewijd aan communicatie, en 
aan de public relations van het Bauhaus door middel van 

www.vleeshal.nl Center for Contemporary Art  
Opening hours: Wed-Fri 13:00-17:00 Sat-Sun 11:00-17:00

Centrum voor hedendaagse kunst   
Openingstijden: wo-vr 13:00-17:00 za-zo 11:00-17:00

V
leesh

al

Simone Forti   
Here It Comes

www.vleeshal.nl

31.01.— 03.04.2016
Opening: 30.01.2016, 17.00
Finissage weekend: Simone Forti & 
 Charlemagne Palestine,
   ‘Illuminations’V

zicht op de tentoonstelling ‘Das Bauhaus #allesistdesign’, zaal 1, ‘#createcontext (Zeitgeist und Propaganda)’
foto: © Vitra Design Museum, Mark Niedermann

zicht op de tentoonstelling ‘Das Bauhaus #allesistdesign’, zaal 3, ‘#learnbydoing (Material, Produktion, Ästhetik)’
foto: © Vitra Design Museum, Mark Niedermann
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boeken, affiches en folders. Ook hier dient zich een verras-
sing aan, in de vorm van een handgeschreven document 
van de Belgische designer Thomas Lommée, bedenker van 
onder meer OpenStructures, een modulair constructiesys-
teem voor zowel meubels als huizen. In een tabel met twee 
kolommen, onder de hoofdingen yesterday (Bauhaus) en 
today, somt Lommée de talrijke verschillen tussen toen en nu 
op. Het Bauhaus presenteerde gedemocratiseerd design voor 
de massa, en probeerde functionele problemen in het dage-
lijkse leven op te lossen op grote schaal; de nieuwste design-
evoluties gaan over projecten waarmee de gebruikers zelf  
‘aan de slag’ kunnen gaan, zonder grootse ambities, en met 
een meestal heel beperkte verspreiding. Het Bauhaus tracht-
te een revolutie tot stand te brengen; voor designers van-
daag is evolutie belangrijker. In plaats van het wooninteri-
eur te faciliteren en te moderniseren, lijkt het hedendaagse 
design het wonen te willen activeren door er een creatieve 
‘uitdaging’ van te maken. Die lijst van belangrijke verschil-
len had de basis kunnen vormen van een rijkere tentoonstel-
ling over het lot – en eigenlijk het verdwijnen – van de ideeën 
en concepten van het Bauhaus. Christophe Van Gerrewey

p  Das Bauhaus #allesistdesign, tot 28 februari in Vitra 
Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am 
Rhein (07621.702.3200; design-museum.de).

Publicaties
Theo Baart. Werklust. Biografie van een gebruiks-
landschap. In 1960 verhuisde Theo Baart, toen drie jaar 
oud, van Amsterdam naar Hoofddorp, waar zijn vader 
hoofd werd van de openbare school. Het gezin betrok een 
doorzonwoning in de eerste nieuwbouwwijk aan de rand 
van het dorp. De huizen in de doorgaande straat waren 
bestemd voor ambtenaren, in de zijstraten woonden 
Schipholmedewerkers. Met de bouw van deze wijk haalde 
Hoofddorp zijn eerste importbewoners binnen. Baarts moe-
der had in haar herinnering de eerste weken alleen maar 
gehuild. Ze miste de stad.
 In de tijd dat het gezin Baart naar Hoofddorp kwam – het 
belangrijkste dorp van de Haarlemmermeerpolder, die in de 
negentiende eeuw was drooggelegd – telde het dorp vijfdui-
zend inwoners. De polder was een agrarisch gebied, dat wel-
iswaar onder de rook van Schiphol en Amsterdam lag, 
maar daar weinig mee te maken had. Eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig van de vorige eeuw, toen Baart aan de 
kunstacademie in Amsterdam studeerde, fotografeerde hij 
Hoofddorp en het omringende polderlandschap voor het 
eerst. Een aantal van deze zwart-witfoto’s is ook opgeno-
men in Theo Baarts nieuwste boek Werklust. Biografie van 
een gebruikslandschap. Hierin is te zien hoe het akkerland 
van de Haarlemmermeer heeft plaatsgemaakt voor een 
aaneenschakeling van nieuwbouwwijken, bedrijventerrei-
nen en infrastructuur. Startbanen, snelwegen en spoorlij-
nen doorsnijden de oude, rechthoekige polderverkaveling 
van sloten en landwegen. Hoofddorp is uitgegroeid tot een 
new town van 75.000 inwoners.
 Misschien is de ‘verharding van het landschap’ wel een 
universeel verhaal, schrijft Baart in de inleiding op het 
boek. Op reis valt het hem altijd op dat de Haarlemmermeer 
sterke overeenkomsten vertoont met andere landschappen 
die dichtbij een grote stad of  luchthaven liggen, of  het nu 
Barcelona, Tokio, of  São Paulo betreft. Interessant aan 
Baarts foto’s is dat ze precies het spanningsveld laten zien 
tussen het lokale en globale. Werklust documenteert hoe de 
bestaande karakteristiek van een landschap schoksgewijs 
transformeert onder invloed van het krachtenveld van de 
globale economie. De vroegtwintigste-eeuwse arbeiders-
huisjes op De Hoek, zoals de eerste kruising buiten het dorp 
genoemd wordt, moesten wijken voor een gelijknamig 
bedrijventerrein. Op de kruising staat nu Hyatt Place 
Amsterdam Airport. De reusachtige, tachtig jaar oude vleu-
gelnootboom, die ooit voor het huis van de dorpsdokter 
stond, is nu ingeklemd tussen de ingang van de parkeerga-
rage, een sushirestaurant en een bioscoop, die onderdeel 
uitmaken van een groot winkelcentrum.

De bescheiden, twee zalen beslaande tentoonstelling in het 
Nederlands Fotomuseum in Rotterdam bood weinig extra 
ten opzichte van het boek, behalve dat het heerlijk kijken 
was naar de 25 grote prints van Baarts nieuwe werk. De 
lokale dimensie van de globalisering werd benadrukt door 
op een muur de namen te projecteren van voormalige boer-
derijen als Ora et labora, Onvermoeid vooruit en Klein 
America. De ondernemingsgeest die van de woeste binnen-
zee een agrarisch productielandschap maakte, is nu de 
motor van haar verharding, zo werd gesuggereerd, en die 
voltrekt zich met eenzelfde onverbeterlijk vooruitgangsge-
loof. Een tweede muur was bedekt met de titels van de schier 
oneindige reeks beleidsnota’s (Noordvleugelbrief, Streekplan 
Noord-Holland Zuid, Uitvoeringsstrategie Plabeka 2007-
2040) die het ruimtelijk geweld van de globale economie 
planmatig proberen bij te sturen. Maar niet alles is te plan-
nen. Het keurig aangelegde bedrijventerrein benoorden de 
spoorlijn van Hoofddorp naar Schiphol staat leeg sinds het 
toeslaan van de mondiale crisis in 2008. 130.000 vierkan-
te meter kantoorruimte, nauwelijks vijftien jaar oud, staat 
te huur.
 Werklust is het vierde project van Baart over de 
Haarlemmer meer. Na de reeks zwart-witfoto’s uit zijn aca-
demietijd volgde in 1999 het boek Bouwlust. The urbanizati-
on of  a polder (zie De Witte Raaf nr. 78, maart-april 1999). In 
2004 verhuisde Baart terug naar Hoofddorp, waar hij 
uiteraard een nieuwbouwwijk betrok. Floriande bestaat uit 
een reeks eilanden met elk hun eigen architectonische 
karakteristiek en ligt hemelsbreed vijf  kilometer van zijn 
ouderlijk huis. In Eiland 7, berichten uit de nieuwbouwwijk 
(2008) doet Baart verslag van zijn hernieuwde kennisma-
king met Hoofddorp en onderzoekt hij de financiële en 
ruimtelijke mechanismen die ten grondslag liggen aan de 
productie van suburbia. Nieuw in Werklust zijn de korte tek-
sten waarmee Baart elk hoofdstuk begint. Waar hij in 
Bouwlust de teksten hoofdzakelijk door andere auteurs liet 
schrijven, is Werklust geheel van zijn hand. Het is een geluk-
kige keuze, want Baart heeft een goede pen. Hij beschrijft 
zijn persoonlijke band met het stadslandschap dat hij al 

meer dan een halve eeuw kent, zonder sentimenteel te wor-
den, in een bondige, wat droge stijl die correspondeert met 
zijn ‘documentaire’ lens. De meeste foto’s zijn zonder men-
sen, frontaal en soms van een verhoogd standpunt geno-
men, en ingetogen van kleur. 
 Baart fotografeert de modernisering als een gegeven en 
een doorgaand proces, waarin de ene moderniteit voortdu-
rend de andere vervangt. De seriematig geproduceerde pre-
fabwoning waarin hij opgroeide was destijds het ultieme pro-
duct van vernieuwing, net als de betonnen stoeptegels en 
-randen, die in de jaren zestig tot de standaardinrichting 
behoorden van elke nieuwbouwwijk in Nederland. In een 
prachtige reeks foto’s van het huis en de straat documenteert 
Baart hun afbraak, en de verhuizing van zijn ouders die er 
altijd waren blijven wonen. Zij moesten letterlijk plaatsma-
ken voor een nieuwe woonwijk. Het eerste kantoorgebouw 
op bedrijventerrein De Hoek van eind jaren zeventig, een 
betonnen doos met futuristisch schuin uitstekende raampar-
tijen, is inmiddels ook historisch geworden. Het staat al jaren 
leeg en wordt binnenkort gesloopt.  Petra Brouwer

p Theo Baart, Werklust. Biografie van een gebruikslandschap / 
Biography of  a landscape in transition, 7 november – 17 janu-
ari 2016, Nederlands Fotomuseum, Gebouw Las Palmas, 
Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam (010/203.04.05; 
nederlandsfotomuseum.nl).
p  Het gelijknamige boek (NL/ENG) is een uitgave van 
nai010 uitgevers,  Mauritsweg 23,  3012 JR Rotterdam 
(010/201.01.33; nai010.com) en Ideas on Paper, Nottingham 
(UK) (ideasonpapernottingham.co.uk). ISBN 978-94-
6208-244-1.

Theo Baart

uit het boek ‘Werklust. Biografie van een gebruikslandschap / Biography of  a landscape in transition’,  
pp. 240-241

e

SKULPTUR  PROJEKTE  MUENSTER  
WILL  HOST  A  LAUNCH  FOR  THE  
PUBLICATION  OUT  OF  BODY  AT  
WIELS  ON  17  MARCH  2016  AT  7 P.M.
Out of Body is the first in a series of three  
publications initiated by Skulptur Projekte  
Muenster 2017. It is being distributed together 
with the Spring 2016 issue of frieze d /e and  

will be followed by Out of Time in Autumn 2016 
and Out of Place  in Spring 2017.
www.skulptur-projekte.de
www.wiels.org
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Nieuwe publicaties
• William Cobbing, Rosie Cooper (red.). Boooook, The Life 

and Work of  Bob Cobbing. London: Occasional Papers, 
2015. 208 blz. 146 afb. ISBN 978-0-9929039-5-4

Sinds jaren publiceert de Londense uitgeverij Occasional Papers 
monografieën over kunstenaars uit de underground van de 
Britse kunstwereld in de tweede helft van de twintigste eeuw.  
Na boeken over John Latham, Dom Sylvester Houédard, Adrian 
Henri en Roger Ackling is nu een monografie verschenen over 
Bob Cobbing (1920-2002), een concrete dichter die zich ook aan 
het klankgedicht waagde. De redacteurs stellen in hun inleiding 
dat het boek niet zozeer als een monografie, maar als een eerste 
verkenning van het nagelaten archief  is bedoeld. Het bevat dan 
ook veel reproducties van brieven, drukwerk, gelegenheidsfoto’s, 
boeken, manifesten en posters. Dit diverse materiaal illustreert 
niet alleen dat Bob Cobbing een zoekende kunstenaar was, maar 
dat hij ook als organisator, uitgever en bezieler van vele groeps-
projecten optrad. Zijn grillige loopbaan is moeilijk onder een 
noemer te vatten. Het boek is dan ook opgevat als een ‘grabbel-
ton’. De kijker/lezer krijgt geen duidelijk leestraject voorgescho-
teld, maar wordt uitgenodigd om te snuffelen in een reeks docu-
menten, die af  en toe onderbroken worden door korte teksten of  
interviews. Tris Vonna-Michell en Marc Matter leverden een 
artistieke bijdrage, terwijl Will Holder een onderdeel van het 
archief  inventariseerde en annoteerde. Onlangs zijn de uitgevers 
van Occasional Papers, Antony Hudek en Sara De Bondt, ver-
huisd naar Antwerpen. Misschien laten ze zich verleiden om de 
Belgische of  Nederlandse subculturen van de jaren zestig te 
onderzoeken?

 
• Etienne Van den Bergh, Lies Daenen (red.).  

Luc Coeckelberghs. AB-I. Gent: AsaMer, 2015. 278 blz.  
ISBN 978-94-9177-561-1

Om het werk van Luc Coeckelberghs (°1953) te begrijpen is het 
nuttig om eerst naar het oeuvre van Dan Van Severen (1927-
2009) te kijken. Van Severen herleidde zijn beeldtaal tot de 
grootste eenvoud van lijn en geometrische vorm. Dat leidde 
uiteindelijk tot een lineair kruis (in potlood, houtskool of  ets-

techniek) op een witte ondergrond. Vanuit zijn fascinatie voor 
deze ‘simpele’ geometrie ontwikkelt Luc Coeckelberghs werk dat 
kleurrijker en tactiel is, en dikwijls ook ruimtelijk. In een inter-
view met Etienne Van den Bergh stelt hij dat hij blijft zoeken naar 
wat het begrip ’ruimte’ zou kunnen betekenen binnen de context 
van de beeldende kunst. Coeckelbergs vertaalt het strikte idioom 
van de geometrie in schilderijen, tekeningen, sculpturen, instal-
laties en recent ook in werken met gekleurd licht. Het boek Luc 
Coeckelberghs. AB-I toont een overzicht van zijn werk en bevat 
teksten van een zevental auteurs onder wie Frank Maes, Dirk 
Snauwaert en Etienne Van den Bergh. Het opent met 25 pagina’s 
vol kleine reproducties van Coeckelberghs’ werken, die verderop 
in het boek op groot formaat worden hernomen. Na deze visuele 
introductie volgen de geïllustreerde essays en beeldreeksen elkaar 
op. De vierkoppige ontwerpploeg (waaronder Luc Coeckelberghs 
zelf) koos ervoor om alle afbeeldingen te reproduceren met een 
jaartal en een referentienummer dat verwijst naar een lijst met 
bijschriften achteraan het boek. Het voordeel is dat de werken 
neutraal kunnen bekeken worden, maar het navigeren tussen de 
beelden en de lijst is onhandig. Aan de lijst met onderschriften 
gaat een geannoteerde lijst van alle tentoonstellingen van 
Coeckelberghs vooraf. Het boek eindigt zoals het begint: met 
afbeeldingen – in dit geval dertig paginagroot afgedrukte repro-
ducties van details van schilderijen. Het boek probeert de klas-
sieke regels van het kunstboek te doorbreken en dat leidt tot een 
levendig resultaat, maar gaat soms ten koste van de helderheid. 
Ik ben trouwens nog steeds op zoek naar de betekenis van de 
enigmatische titel van het boek.  

• Antoon Melissen. Jan Schoonhoven. Rotterdam:  
nai010 uitgevers, 2015. 192 blz. 237 afb.  
ISBN 978-94-6208-249-6

Het laatste jaar stond het werk van Jan Schoonhoven (Delft, 
1914-1994) flink in de belangstelling. Zo vond er een tentoon-
stelling van zijn werk plaats bij David Zwirner in New York en 
ook in de grote tentoonstelling over ZERO, die zowel in de VS als 
in Europa te zien was, kwam Schoonhoven goed aan bod. 
Schoonhoven was samen met Armando, Henk Peeters en Jan 
Hendrikse lid van de Nederlandse Nul-beweging. Nadat die in 
1966 ophield te bestaan, bleef  de belangstelling voor zijn werk 
groeien. Nu loopt nog tot 14 februari 2016 een overzichtsten-
toonstelling van zijn werk in het Stedelijk Museum Schiedam, 

waar deze nieuwe monografie werd voorgesteld. De auteur 
Antoon Melissen is momenteel een van de belangrijkste onder-
zoekers van de internationale ZERO- en de Nederlandse Nul-
beweging, en deze nieuwe monografie is wellicht het meest 
volledige overzicht van Schoonhovens werk dat beschikbaar is.  
In vijf  hoofdstukken behandelt Melissen op chronologische wijze 
het leven, het werk en de carrière van de Delftse kunstenaar. 
Naast vele reproducties bevat het boek ook afbeeldingen van 
documenten, tijdschriften en boeken. De monografie sluit af  met 
een reeks korte kunstenaarsteksten en een overzicht van 
Schoonhovens tentoonstellingen van 1938 tot 1993. Jammer is 
dat een bibliografie ontbreekt. Het boek oogt aantrekkelijk omdat 
het dezelfde verhoudingen heeft als het werk (R62-14, 1962) dat 
de kaft siert, waardoor het er als een paneeltje van Schoonhoven 
gaat uitzien. De vormgevers kozen ervoor om de teksten van 
Antoon Melissen te drukken in een zachte, grijze tint (in plaats 
van het gebruikelijke zwart) en gebruikten hiervoor een schreef-
loos lettertype. Daar ben ik dan weer minder enthousiast over. 

• Gerhard Richter. Birkenau. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2015. 144 blz. 93 afb. 
ISBN 978-3-86335-775-7 

In het Albertinum in Dresden is sinds februari 2015 het werk 
Abstrakte Bilder (937/1–4) uit 2014 van Gerhard Richter te zien. 
Het bestaat uit vier schilderijen gebaseerd op evenveel foto’s die 
in 1944 door een krijgsgevangene in Birkenau (ook bekend als 
Auschwitz II) werden genomen. Het is op deze plek dat meer dan 
een miljoen joden en andere gedeporteerden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vergast en gecremeerd werden. Die foto’s heeft 
Richter tot abstracte schilderijen verwerkt door – naar eigen 
zeggen – de foto‘s eerst na te schilderen en die figuratieve beelden 
vervolgens onder abstracte verflagen te laten verdwijnen. Wat we 
zien, zijn kleurpartijen in rood, roodbruin, violet en groen, en 
veel zwart, wit en grijs in alle mogelijke schakeringen. Voor zijn 
nieuwste kunstenaarsboek Birkenau liet Richter van dit vierluik 
honderden detailfoto‘s nemen waarvan hij er 93 uitkoos. Deze 
selectie verdeelde hij in 29 kleinere reeksen van één tot negen 
foto’s. Ze zijn in het boek aflopend afgedrukt (zonder witte marge) 
zodat de groepjes hechte beeldreeksen vormen, die telkens 
onderbroken worden door een witte pagina. Deze schikking doet 
een nieuwe kijk op het werk ontstaan, gebaseerd op de onder-
linge confrontatie van de verschillende details, de paginasequen-
tie en de kadrering van het fototoestel. De beladen titel van het 
boek dwingt de kijker om de abstracte details als dramatische 
miniatuurlandschappen te interpreteren. Afgezien van de titel en 
een kort colofon bevat de publicatie geen letter tekst.

Samenstelling: Marc Goethals
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262 sligo Drawings bart lodewijks 120 p 17 x 22.5 cm € 22.00 isbn 9789491843549 2016

261 Record steve Van den bosch 328 p 21 x 27 cm € 50.00 isbn 9789491843532 2016

260 ‘Xerox book’ seth siegelaub 372 p 21.1 x 27.9 cm € 30.00 isbn 9789491843525 2015

258 the soul in limbo Jennifer tee 200 p 21 x 29.7 cm € 30.00 isbn 9789491843518 2015

257 three Exchanges Zachary Formwalt 300 p 17 x 23 cm € 32.00 isbn 9789491843433 2015

256 choses tuées gerlach en koop 118 p 21 x 29.7 cm € 25.00 isbn 9789491843488 2015

255 the Registry of Promise chris sharp (ed.) 204 p 22 x 29 cm € 30.00 isbn 9789491843495 2015

254 on a universal serial bus.* Dexter sinister 96 p 21 x 29.7 cm € 18.00 isbn 9789491843471 2015

253 Politics of installation          Hans Demeulenaere, bas van den Hurk 64 p 27 x 19.5 cm € 20.00 isbn 9789491843464 2015

252 opus 1. the artist’s beginnings Koen brams, ulrike lindmayr, Dirk Pültau (eds.) 208 p 20 x 25 cm € 24.00 isbn 9789491843457 2015

251 sEt na Kim  118 p 23 x 30 cm € 30.00 isbn 9789491843440 2015

250 statement and counter-statement Experimental Jetset 856 p 11 x 18 cm € 25.00 isbn 9789491843402 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 
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘An Unbelievable Truth’ – Sarah & 
Charles [tot 6/3] ❑ ‘Epidermis II’ – 
Charlotte Lybeer [tot 6/3] ❑ ‘To Each 
His Own Mask’ – Tine Guns [tot 6/3]

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ ‘Faceness’ – Kurt Ralkse [tot 30/1]  
❑ Hyong-Keun Yun [4/2 tot 5/3]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
do-za 14-18u
❑ Tom Poelmans & Denie Put [tot 27/2]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Het huis. De mentor. Het archief’ – 
Christian Kieckens [12/2 tot 5/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Drawing touch-line(s)’ – Benoît Félix, 
Io Oostveldt, Harry Laureys, Laure Forêt, 
Michiel Alberts… [tot 31/1]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘The Image Generator II. Driedaagse 
happening op het raakvlak tussen 
performance en beeldende kunst’ – David 
Bergé, No Performance Please, Salva 
Sanchis, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Marc Vanrunxt… [5/2 tot 7/2]  
❑ ‘The Image Generator – 
tentoonstelling’ [5/2 tot 28/2]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘August Sander: Meesterwerken en 
ontdekkingen’ [tot 14/2]  
❑ ‘Shooting Stars’ – Jan Hoek [tot 14/2] 
❑ ‘Overzichtstentoonstelling 
Fotografiecircuit 2012-2015’ [tot 14/2] 
❑ ‘Collectiepresentatie: Photography 
Inc. Van luxeproduct tot massamedium’ 
[tot 9/10] ❑ ‘Taking Off. Henry my 
Neighbor’ – Mariken Wessels [4/3 tot 
5/6] ❑ ‘Ukraine’ – Boris Mikhailov [4/3 
tot 5/6]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19  
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u, di-wo-do: op afspraak
❑ ‘Exchange’ – COSCO (Louis De 
Cordier) – Marc Claes [tot 2/4]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Into the bush’ – Michael Bastow [tot 
6/3]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 /  
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Moments to treasure’ – Daniel Spoerri 
[tot 31/1] ❑ ‘Nieuwe aanwinsten’ [tot 
31/1] ❑ ‘Sculptures’ [7/2 tot 3/4]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
wo-za 14-18u
❑ Tim Breukers [28/1 tot 27/2]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Two kinds of memory and memory 
itself’ – Max Pinckers [22/1 tot 6/3]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Mono no aware’ – Anton Kusters 
[23/1 tot 12/3]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘( 1³ ) ² = 1’ – Leon Vranken [tot 24/1]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Recente aanwinsten’ – Craigie 
Horsfield, Wout Vercammen, Jan Cox, 
Bart Stolle, Narcisse Tordoir i.s.m. 

Alioune Bâ & Brehima Koné… [tot 31/1] 
❑ ‘Democratische luxe’ – Hüseyin Bahri 
Alptekin [tot 31/1] ❑ ‘Roda Lume – 
Brandend Wiel’ – Alexandre Estrela 
[30/1 tot 8/5] ❑ ‘The Gap. Abstracte 
kunst uit België. Een selectie. Curator: 
Luc Tuymans’ – Walter Leblanc, Raoul De 
Keyzer, Guy Mees, Boy & Erik 
Stappaerts, Pieter Vermeersch, Gert 
Robijns… [30/1 tot 29/5] 
❑ ‘Het Katsalon – curatorieel project 
geïnitieerd door Devrim Bayar i.s.m. 
Virginie Devillez en Valerie Verhack’ – 
François Curlet, John Armleder… [30/1 
tot 17/4] ❑ ‘Show me yours & I’ll show 
you mine: Still some cream on the screen 
/ Holy Hauruck’ – Vaast Colson / Kati 
Heck [19/2 tot 29/5]

Maurice Verbaet Art Center
WAW Building Mechelsesteenweg 64A 
– 0479/71 37 59 
do-za, 1ste zo/maand 13-18u
❑ ‘Connexions One. Belgische kunst 
1945- 1975’ – Pol Mara, Jan Cox, Jo 
Delahaut, Jef Verheyen, Mark 
Verstockt… [tot 17/7]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
di-zo 10-17u
❑ ‘Le Bruit des Choses. Een halve eeuw 
Middelheim Promotors geschetst in 50 
objecten’ [tot 27/3] ❑ ‘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… [tot 27/3] 
❑ ‘Le Bruit des Choses/creatiewedstrijd’ 
– Jesse Cremers, Kasper De Vos, Amber 
Vanluffelen [tot 27/3]

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 – 03 221 14 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘De anatomie ontleed. Plantin als 
uitgever van geneeskundig werk’ [tot 24/4]

Museum Rockoxhuis
Keizerstraat 12 – 03 201 92 50 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Gulden Cabinet. Collectie 
KMSKA & Rockoxhuis ‘ – Rogier Van der 
Weyden, Hans Memling, Jan Van Eyck, 
Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck [tot 
1/1/2017] ❑ ‘Power Flower. Bloem-
stillevens in de Nederlanden’ [tot 28/3]

Museumstraat25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be 
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Layered Space’ – Rudy Lanjouw [15/2 
tot 27/2] ❑ ‘There is something about 
parades’ – Jan Beddegenoodts [3/3 tot 
6/3]

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

Oud Raamtheater
De Vrièrestraat 36 – 03 22 11 333 
do-za 12-20u, zo 12-17u
❑ ‘Die Buchstaben’ – Anselm Kiefer [tot 
31/1]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Interventies’ – Daniel Dewaele [29/1 
tot 12/3]

Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei 
❑ ‘De Sokkel #10: The Boogeyman ‘ 
– Yan Tomaszewski [tot 10/4]

The Wild Side Gallery
Verbindingsdok Westkaai 30 
0473 93 46 77 
do-zo 14-18u
❑ Eberhard Ross [tot 21/2]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ ‘Tomorrow is a long time’ – Franz West, 
Henk Visch, Kati Heck, Anton Henning, 
Peter Rogiers… [28/1 tot 12/3]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 13-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘A good thing on a lesser day’ – Sine 
Van Menxel [tot 30/1] ❑ ‘A fling about’ 
– Timothy Segers [6/2 tot 27/2] ❑ ‘Kung 
Fu’ – Stefaan Dheedene [5/3 tot 26/3]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Domesticated’ – Jan De Maesschalck 
[20/1 tot 27/2] ❑ ‘Low fixed media’ – 
Bart Stolle [20/1 tot 27/2]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ ‘The Big Jump’ – Stefaan Vermuyten 
[24/1 tot 28/2]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘InDRUKwekkend: nieuwe topstukken 
uit het Brugse prentenkabinet. Grafiek 
van de oude meesters’ – Lucas van 
Leyden, Pieter Bruegel de Oude, 
Giovanni Battista Piranesi… [tot 14/2]

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Video-installatie: Angel of Death’ – 
Jan Fabre/Troubleyn [tot 31/1] ❑ ‘Free 
Space’ – Nicole Van de Ven [19/2 tot 
20/3]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37/
050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Anca Codrea – Kurt 
Peiser [tot 14/2]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie Georges 
Vantongerloo’ [tot 7/2] 
❑ ‘Making Connections’ – Robert 
Devriendt [tot 21/2] 
❑ ‘InDRUKwekkend: nieuwe topstukken 
uit het Brugse prentenkabinet’ – Félicien 
Rops, James Ensor, Pierre Alechinsky… 
[tot 14/2] ❑ ‘Mythische primitieven: 
gotisch reveil in de 19de eeuw’ [tot 6/3]

Brussel

Argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u
❑ ‘Inside the White Tube. A retrospective 
view on the television work of Jef 
Cornelis’ [31/1 tot 27/3]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Van navel tot cosmos. In en om de 
abcd verzameling/ Bruno Decharme’ [tot 
24/1] ❑ ‘Atomik bazar’ – François 
Burland [4/2 tot 12/6]

Atomium
Atomiumsquare – 02.475.47.77 
Ma-zo 10-18
❑ ‘Modernika. Belgische Droom van een 
Amerikaanse stad’ [tot 10/4]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-za 12-22u
❑ ‘You make a better door than you do a 
window’ – Hans Demeulenaere & Emi 
Kodama [5/2 tot 30/4] 
❑ ‘Black Box Screenings: Marte e 
Venere – A Hand Held Monument’ – 
Johann Arens [5/2 tot 13/2] 
❑ ‘Mural’ – Nel Aerts [5/2 tot 30/4] 
❑ ‘Black box Screenings: Bone’ – Jenny 
Brady [17/2 tot 27/2] 
❑ ‘Black box Screenings: Detour de 
Force’ – Rebecca Baron [9/3 tot 19/3]

Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 
02 627 52 30 
di-zo 10-18u30
❑ ‘Sarkis met Paradjanov’ [tot 31/1]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Aqua Arbor’ – Marie-Françoise 
Plissart [tot 31/1] 
❑ ‘Mater Museum’ – Vincent Glowinski 
[15/2 tot 17/4]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Echo’ – Tina Gillen [tot 7/2] 
❑ ‘Happy Birthday Europalia!’ [tot 24/1] 
❑ ‘Imagine Istanbul’ [tot 24/1] 
❑ ‘Henry van de Velde Awards & Labels 
2015’ [tot 20/3] 
❑ ‘Een fresco’ – Daniel Buren [19/2 tot 
22/5] 
❑ ‘Theo van Doesburg. Een nieuwe kijk 
op leven, kunst en technologie’ [26/2 tot 
29/5] 
❑ ‘Rembrandt in Zwart-Wit. Tachtig 
originele etsen’ [26/2 tot 29/5]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Prix Pictet. Prize for photography and 
sustainability: Disorder’ – Sophie 
Ristelhueber, Pieter Hugo, Ilit Azoulay, 
John Gossage, Maxim Dondyuk, 
Yongliang Yang… [26/2 tot 26/3]

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

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
❑ ‘Europalia Turquie. Archétypes. 
Architecture en Turquie à travers les 
siècles’ [tot 31/1]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ ‘Impressions japonaises. Exposition 
collective sur le Japon.’ – Jean-Paul 
Brohez, Sélim Christiaens, Bernd 
Kleinheisterkamp, Frédéric Materne, 
Michel Mazzoni, Satoru Toma, Kumi 
Oguro [27/1 tot 27/3]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘Erst kommt das Fressen’ [tot 27/2]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘Anonymous’ – Walker Evans [31/1 tot 
3/4]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Michael Venezia [tot 6/2] 
❑ Valerie Krause [tot 6/2] 
❑ Stef Driesen [tot 6/2] 
❑ Edith Dekyndt [19/2 tot 9/4]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Wasteful Illuminations: Distracted 
Listening’ – Tris Vonna-Michell [tot 30/1] 
❑ David Lamelas [6/2 tot 26/3]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ ‘Painting Clouds’ – Jef Geys [tot 23/1] 
❑ ‘A Formal Model / An Inhibition Show’ 
– Koenraad Dedobbeleer [29/1 tot 5/3]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do-vr 15-18u, za 14-17u
❑ ‘k7’ – Dieter Durinck [tot 13/2]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Zodiaco’ – Benoit Maire, Camille 
Henrot, Thorsten Brinkmann, Evariste 
Richer, G. Küng… [23/1 tot 5/3] 
❑ ‘Window: Bullet Holes’ – Jacques 
André [23/1 tot 5/3]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 10-18u, wo 10-21u
❑ ‘Pop Art in Belgium!’ – Evelyne Axell, 
Pol Mara, Marcel Broodthaers, Roy 
Lichtenstein, Panamarenko, Andy 
Warhol… [tot 14/2]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
ma-za 11-18u30
❑ ‘Magnolia / La chambre claire’ – 
Émilie Danchin [tot 13/2] 
❑ ‘L’image qui vient’ – Marcel 
Broodthaers, Chantal Maes, Pauline 
M’Barek, Cédric Noël, Sophie Langohr… 
[22/1 tot 19/3] 
❑ ‘Double Room / Richard Venlet. 
Episode I ‘ – Pieter Vermeersch – 
Denicolai & Provoost [22/1 tot 13/2] 
❑ ‘Double Room / Richard Venlet. 
Episode II’ – Carte blanche aux étudiants 
du Masdex (Master en design 
d’exposition, Arts2, Mons) [22/2 tot 
26/3]

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. Une brève histoire de l’avenir: 
KMSKB-musée du Louvre’ – Hiroshi 
Sugimoto, Alighiero Boetti, Andy Warhol, 
Andreas Gursky, Francis Alÿs… [tot 
24/1] 
❑ ‘Van Floris tot Rubens. 
Meestertekeningen uit een Belgische 
privéverzameling’ [20/1 tot 15/5]

La patinoire royale
rue Veydt 15 – 0495236070 
di-za 11-13u, 14-19u / gesloten op 
feestdagen
❑ ‘Let’s move!’ – Victor Vasarely, 
François Morellet, Antonio Asis, 
Manfredo Massironi, Ronald Mallory… 
[tot 26/3]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘A.N.T.H.R.O.P.O.C.E.N.E ‘ – Ryan 
Gander, Kelly Schacht, Leon Vranken, 
Katinka Bock, Evariste Richer… [tot 6/2]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Patates & compagnie’ – Agnès Varda 
[25/2 tot 29/5] 
❑ Jean-Marie Bytebier [25/2 tot 29/5] 
❑ ‘Outings. Museum buiten kader’ – 
Julien de Casabianca [5/3 tot 10/4]

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

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Inheemse Schaduw’ – Edith Dekyndt 
[5/2 tot 24/4] ❑ ‘Sire, je suis de l’ôtre 
pays’ – Vincent Meessen [19/2 tot 24/4]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Walt Disney Series’ – Bertrand Lavier 
[tot 20/2] ❑ David Altmejd [4/3 tot 9/4]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ Wyatt Kahn [26/1 tot 27/2]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ ‘Les Mondes Inversés. Art 
contemporain et cultures populaires’ – 
Johan Muyle, Jimmie Durham, Wim 
Delvoye, Gert & Uwe Tobias, Patrick Van 
Caeckenbergh… [tot 31/1] 
❑ ‘Video spot. Résonance au Festival 
Kicks! / Emmanuel Van der Auwera: A 
certain amount of clarity (2014)’ [2/2 tot 
24/2] ❑ ‘Uchronies. Collections de la 
Province de Hainaut et du BPS22’ – 
Constantin Meunier, Andy Warhol, Cindy 
Sherman, Alfred Stevens, Marthe Wéry, 
René Magritte… [27/2 tot 29/5]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Galerie du Soir’ – Justine Montagner 
[tot 22/5] ❑ ‘Commandes photo-
graphiques du groupe Lhoist ‘ – Roy 
Arden, Bernd & Hilla Becher, Elliott 
Erwitt, Rodney Graham, Jan Henle, Josef 
Koudelka [tot 22/5] ❑ ‘La Boîte noire’ 
– Sandrine Lopez [tot 22/5] 
❑ ‘Génération Tahrir ‘ – Pauline 
Beugnies [tot 22/5] ❑ ‘Wait and see ‘ 
– Françoise et Daniel Cartier [tot 22/5]

Palais des Beaux-Arts – Charleroi
Place du Manège 1 – 071 86 11 34 
di-vr 9-17u, 10-18u
❑ ‘Charleroi, entre ombre et Lumière. Le 
vitrail dans l’espace privé (1880-1940)’ 
[tot 13/3]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ Ryan Gander [31/1 tot 27/3]

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] ❑ Stéphanie Leblon en 
Ruth van Haren Noman [tot 28/2] 
❑ Werner Cuvelier [tot 28/2]

Eupen

IKOB – Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u, 1ste wo/maand: 13-19u
❑ ‘MUSEUM = / Jan Hoet gewidmet’ 
– Emmanuel Van der Auwera, Paul 
Schwer, Johan Van Geluwe, Sven’t Jolle, 
Merlin Spie, Michaël Borremans, 
Jacques Charlier… [tot 3/4]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Confrontation’ – Verena von 
Lichtenberg – Floris Jespers [tot 13/3]

Genk

C-mine designcentrum
C-mine 10 – 089 65 44 90 
ma-zo 10-17u
❑ ‘20 jaar Toegepast – Beyond Food and 
Design. Curator: Jan Boelen’ [tot 31/1]

Gent

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] 
❑ ‘The Call of the Rockies. Pieter Jan 
De Smet en de Indiaanse tragedie’ [5/2 
tot 1/5]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Groepstentoonstelling’ – Line 
Boogaerts, Luc Rogiest, Bert De Geyter, 
Cecilia Jaime, Saar de Buysere… [tot 
28/2]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Atlantis na Plato’ – Alejandra 
Hernandez, Clara Spilliaert, Femmy 
Otten, Nina Yuen, Olga Fedorova… [tot 
14/2] ❑ ‘Elf na twaalf’ – Karl Philips, 
Allora & Calzadilla, Els Dietvorst, 
Thomas Tajo, Benjamin Verdonck… [13/2 
tot 10/4]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09 267 99 99 
di-zo 10-18u
❑ ‘Design Derby BE/NL 1815 – 2015’ 
[tot 13/3]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘We could be heroes’ – Kristof Van 
Heeschvelde [tot 14/2] 
❑ Remus Grecu [13/3 tot 17/4]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Nico Vaerewijck, Frank Kenis, Hans 
Defer en de kunstenaars uit de 
permanentie (op afspraak)’ [tot 31/1] 
❑ ‘Eef Bongers, Hervé Martijn, Frank 
Kenis en de kunstenaars uit de 
permanentie (op afspraak)’ [1/2 tot 
29/2] 
❑ ‘Patrick Verlaak, Lynne Leegte, 
Meltem Elmas’ [4/3 tot 2/4]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Crumbling Down the Circle of My 
Iconoclasm’ – Miet Warlop [tot 31/1] 
❑ ‘Billenkoek’ – Nel Aerts [tot 31/1] 
❑ Daniel Dewar & Grégory Gicquel 
[13/2 tot 10/4]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Ben Benaouisse & Agnes Maes [tot 
21/2] 
❑ Ronald Noorman [6/3 tot 17/4]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Schaamte’ – Chantal Akerman, 
George Grosz, Jan Van Imschoot, Auguste 
Rodin, Miroslav Tichý, George Minne… 
[tot 29/5] 
❑ ‘Vuil vel. Sprookjes en taboe’ [tot 
21/2]

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] 
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 
31/12/2017] 
❑ ‘Raaklijnen’ – Edith Dekyndt, Sarah 
Sze, Pieter Vermeersch, Tim Knowles, 
Gosia Wlodarczack… [tot 5/3] 
❑ ‘De Gouden Eeuw Revisited’ [tot 28/2] 
❑ ‘Donas, de Belgische Avant-Gardiste’ 
– Marthe Donas (1885-1967) [5/3 tot 
5/6]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 
092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ ‘Haha Nude’ – Paul Kooiker [22/1 tot 
9/4]
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SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Wall Drawing Nr.36 (1976)’ – Sol 
LeWitt [tot 14/2] 
❑ ‘Drawing / The Bottom Line’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven, Elly Strik, Henri 
Jacobs, Rosemarie Trockel, Jorinde 
Voigt, Raymond Pettibon, Michaël 
Borremans… [tot 31/1] 
❑ Ayse Erkmen en Ann Veronica 
Janssens [tot 14/2] 
❑ ‘Schenking Korakrit Arunanondchai’ 
[23/2 tot 8/5] 
❑ ‘Uit de Collectie/Nieuw’ – Michael 
Dean, Jan Van Imschoot, Zvi Goldstein, 
Klara Liden, Ivo Provoost & Simona 
Denicolai, Stefaan Dheedene… [23/2 tot 
8/5] 
❑ Rinus Van de Velde [5/3 tot 5/6] 
❑ Michael Buthe [5/3 tot 5/6]

Soft Focus Institute
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29 
wo-zo 14-18u
❑ ‘JUMANJI’ – Nancy Lupo, Eric 
Sidner, Hayley Aviva Silverman, Sophie 
Jung… [31/1 tot 3/4]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het verloren koninkrijk. Willem I en 
België’ [tot 28/3]

These Things Take Time
Nederkouter 36 – 0474 75 82 74 
Open op afspraak
❑ ‘Annual Contemporary Performance 
Assembly: Imaginary Game Soundtrack 
Album_Tour’ [21/1 tot 23/1] 
❑ ‘Smoothie Conference’ – Marijke De 
Roover [19/2 tot 6/3]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Odelay’ – Virginie Bailly en Daniel 
Karrer [24/1 tot 3/4] 
❑ ‘Fotografietentoonstelling’ – Marie 
Sordat, Sébastien Van Malleghem, David 
Widart [24/1 tot 3/4] 
❑ ‘Between the Lines’ – Olivier Deprez 
[24/1 tot 3/4] 
❑ ‘Stamps’ – Joris van Oosterwijk [24/1 
tot 3/4]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Waiting Rooms’ – Remco Roes [tot 
28/2] ❑ ‘Het Kabinet ‘ – Steven 
Vandervelpen [tot 31/1]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u, zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 20 – ontwerpwedstrijd voor 
jong talent van Cultuurplatform Design’ 
– Charlotte Vandenborre, An Onghena, 
Anne Ligtenberg, Anneleen Swillen, Jan 
Geboers, Ruben Castro, Adriaan Tas [tot 
6/3]

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125 
ma-za 13u30-17u
❑ ‘Transylvanian Lights’ – Ioan Sbârciu 
[tot 30/1] ❑ ‘Male Nudes ‘ – Kaliya 
Kalacheva, Corneliu Brudascu, Frans 
Masereel, Rosen Rashev, Bozhidar 
Kozarev… [tot 30/1]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Glass-works. Uitgangspunt: de 
compositie ‘Glassworks’ van Philip Glass 
(1981)’ – Baudoin Oosterlynck, Siegfried 
De Buck, Karin Borghouts, Ann Van Hoey, 
Octave Landuyt, Nick Ervinck… [tot 
28/2]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘ AL(L) Projets en aluminium par 
Michael Young’ [31/1 tot 29/5]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Paintings for all’ – Jacques Charlier 
[28/2 tot 22/5]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52 
ma-vr 10-17u, laatste Weekend/maand: 
10-17u
❑ ‘Rollende Koppen. Dennis Tyfus en 
Vaast Colson in correspondentie met 
Gerard Herman vanuit hun residentie in 
Istanbul’ [tot 31/1]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Bio art’ – Mandy den Elzen, Ruangsak 
Anuwatwimon [tot 31/3] 
❑ Jan Goossen (1937-2005) [tot 31/3] 
❑ ‘Buiten sculpturen’ – Andrea Branzi, 
Herman de Vries, Joep van Lieshout, 
Alan Sonfist, Matthijs Bosman, Paul 
Rutger Bastiaan [tot 31/3] 
❑ ‘Collages ‘ – François-Xavier Delmeire, 
Philippe Lemaire, Collectie Verbeke 
Foundation [tot 31/3] 
❑ ‘Sul Sol #2, curator Marta de 
Menezes’ [tot 31/3] 
❑ ‘Objet Oblige’ – Daniel Spoerri, Albert 
Szukalski, Jean-Pierre Temmerman, 
Hanshan Roebers [tot 31/3] 
❑ ‘Our bodies (Institute of Tropical 
Medicine)’ [tot 31/3] 
❑ Merlin Spie [tot 31/3]

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236 
wo-ma 11-18u
❑ Sati Zech [tot 16/2]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Les Editions Tandem, de la gravure au 
livre’ [12/3 tot 24/7] 
❑ ‘Illustre – Lorsque les œuvres se 
racontent’ [12/3 tot 24/7]

Leuven

Bibliotheek van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid
Tiensestraat 41 
ma-do 9-23u, vr 9-21u, za 10-18u
❑ ‘De stille dimensie’ – Lore Van 
Elslande, Gilbert Fastenaekens, 
Anne-Mie Van Kerkhoven, Peter Beyls, 
Joachim Devillé… [tot 28/2]

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
vr-di 11-18u, do 11-22u (gesloten op wo)
❑ ‘Beelden uit Brugge’ [tot 15/5] 
❑ Sarah Morris [tot 20/3] 
❑ ‘A clean line that starts from the 
shoulder’ – Jimmy Robert [tot 28/2] 
❑ ‘Perelle & zonen. Landschapsgraveurs’ 
[23/1 tot 20/5] ❑ ‘Hendrick De Clerck 
(ca.1560-1630) ‘ [11/2 tot 15/5]

Lier

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

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Tekeningen en enkele schilderijen’ – 
Roger Raveel [tot 28/2] ❑ ‘Provinciale 
Prijs voor Beeldende Kunst (Provincie 
Oost-Vlaanderen)’ – Jonas Vansteenkiste, 
Ben Benaouisse, Meggy Rustamova, 
Annemie Augustijns [13/3 tot 12/6]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Unterseeboot über Malermeister 
– Guy Van Bossche’ – Tramaine de Senna, 
Daan Gielis, Luc Tuymans, Jelle Spruyt, 
Ria Pacquée, Koen van den Broek, Carla 
Arocha & Stéphane Schraenen… [tot 
7/2] ❑ Guillaume Bijl [5/3 tot 8/5]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ Steve Van den Bosch [23/1 tot 20/3]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Der Rote Fries’ – Thomas Huber [7/2 
tot 20/3]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘Nothing but good intentions’ – 
Roeland Tweelinckx [tot 1/4]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-zo 10-18u
❑ ‘ Verlaine. Cellule 252. Turbulences 
poétiques’ [tot 24/1] ❑ ‘ Parade 
Sauvage. Art et contre-culture autour des 
sixties’ – Andy Warhol, Giuseppe Penone, 
Arnulf Rainer, Nan Goldin… [tot 24/1] 
❑ ‘Premiers Vidéastes’ – Terry Fox 
(1943-2008) / Bill Viola [5/3 tot 12/6]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
12-18u
❑ ‘Pop Impact / Women Artists’ – 
Évelyne Axell, Niki De Saint-Phalle, 
Sylvie Fleury, Alina Szapocznikow, 
Pauline Boty… [tot 14/2] ❑ ‘Pop 
Impact’ – Louis-Marie Londot [tot 14/2]

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Georges Le Brun (1873-1914) – 
Maître de l’intime’ [tot 6/3]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Topstukkenvleugel’ – James Ensor en 
Léon Spilliaert [tot 28/2] 
❑ ‘Het echte «Mu.ZEE imaginaire»’ – 
Patrick Corillon [tot 31/12] 
❑ ‘Comitee Mu.ZEE stelt voor Enter 3 : 
Wesley Meuris’ [29/1 tot 27/3]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Leaving the Water’ – Anna Vogel [3/2 
tot 6/3] ❑ Stephan Balkenhol [3/2 tot 
6/3] ❑ Jan Fabre [3/2 tot 6/3]

Ronse

Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 / 
055 60 06 30 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Solo show with recent works’ – 
Warffemius [tot 14/2]

Schilde

Museum Albert Van Dyck
Brasschaatsebaan 30 – 03/380.16.37 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Het oeuvre van Felix De Boeck in 
tekeningen’ [tot 24/1]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Moving forward. Winning Design and 
Prizewinners for the New Bauhaus-
Archiv / Museum für Gestaltung’ [tot 29/2]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Counting (for) Eight Hours’ – Ignacio 
Uriarte [tot 11/4] ❑ ‘The Dialogic City: 
Berlin wird Berlin’ – Brandlhuber+ 
Hertweck, Mayfried [tot 21/3] 
❑ ‘Ich Kenne Kein Weekend! The Archive 
and collection of René Block’ [tot 15/2] 
❑ ‘Max Beckmann and Berlin’ [tot 15/2] 
❑ ‘This is us. Portrait photography 
1996–2013’ – Tobias Zielony, Boris 
Mikhailov, Verena Jaekel, Max 
Baumann… [tot 21/3]

DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40 
ma-za 11-18u
❑ ‘Letters from Panduranga’ – Nguyen 
Trinh Thi [6/2 tot 19/3]

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] ❑ ‘Neue 
Galerie: The Black Years. Histories of a 
Collection: 1933–1945’ [tot 31/7] 
❑ ‘A Few Free Years: From Absalon to 
Zobernig. Endowments from Friedrich 
Christian Flick to the Nationalgalerie’ 
– Dieter Roth, Jason Rhoades, Bruce 
Nauman, Nathalie Djurberg, Marcel 
Broodthaers… [tot 13/3] ❑ ‘Manifesto’ 
– Julian Rosefeldt [10/2 tot 10/7]

Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10  
030.39.78.71.53 
wo-ma 11-19u
❑ ‘Nervous Systems. Quantified Life and 
the Social Question – curated by Anselm 
Franke in collaboration with Stephanie 
Hankey and Marek Tuszynski from the 
Tactical Technology Collective’ – Melanie 
Gilligan, Henrik Olesen, On Kawara, Mari 
Bastashevski, Deborah Stratman… [11/3 
tot 9/5]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 12-21u
❑ ‘Papagaio’ – João Maria Gusmão + 
Pedro Paiva [tot 24/1] ❑ ‘Wer spricht’ 
– Michael Müller [tot 24/1] ❑ ‘Running 
out of history’ – Michal Helfman [27/1 
tot 13/3]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Germaine Krull. Photographs’ [tot 
31/1] ❑ ‘Art of Prehistoric Times. Rock 
Paintings from the Frobenius Collection’ 
[21/1 tot 16/5] ❑ ‘Fault Zones’ – Günter 
Brus [12/3 tot 6/6]

Museen Dahlem
Lansstraße 8 – 030 – 266 42 42 42 
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘A House in Tbilisi: Photographs by 
Uta Beyer’ [tot 28/3] ❑ ‘A Brave New 
World. Romanian Migrants’ Dream 
Houses’ [tot 24/4] ❑ ‘Der große 
Mandarin. Paul Wegener, Pionier der 
Filmkunst und seine asiatische 
Kunstsammlung’ [tot 20/3]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129  
030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Ich kenne kein Weekend. Archiv und 
Sammlung René Block’ [tot 24/1] 
❑ Gustav Metzger [tot 22/1] ❑ Christine 
Fenzl, Jeremy Shaw, Vika Kirchenbauer, 
Peggy Buth, Andrea Winkler… [5/3 tot 
1/5] ❑ Thu Van Tran [8/3 tot 1/5]

Neues Museum Berlin
Bodestraße – 030 266 42 42 42 
vr-wo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Beards – Between Nature and Razor’ 
[tot 28/2] ❑ ‘Tod in Neapel – Heinrich 
Schliemann zum 125. Todestag’ [tot 30/6]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ Cécile B. Evans [30/1 tot 10/4] 
❑ Rosalie Schweiker [30/1 tot 10/4]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, zo 
11-18u
❑ ‘Einfühlung und Abstraktion. Die 
Moderne der Frauen in Deutschland’ 
– Maria Slavona, Marie von 
Malachowski-Nauen, Ida Gerhardi, Clara 
Siewert, Meret Oppenheim, Karin 
Kneffel, Maria Lassnig… [tot 28/2]

Bochum

Situation Kunst (für Max Imdahl)
Nevelstr. 29c (im Parkgelände von Haus 
Weitmar) – 0234 3228523 
wo-vr 14-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Landschaft in der Kunst seit dem 15. 
Jahrhundert’ – Jan van Goyen, Lovis 
Corinth, Gustave Courbet, Andreas 
Feininger, Arthur Leipzig, Gerhard 
Richter… [tot 21/11]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228.69.39.36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ Josh Smith [29/1 tot 20/3]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Japan’s love for impressionism. From 
Monet to Renoir’ [tot 21/2] 
❑ ‘Models for outdoor projects’ – Isa 
Genzken [tot 17/4] ❑ ‘Attitudes. An 
Exhibition of Fellows of the Friedrich 
Ebert Foundation’ [29/1 tot 6/3] 
❑ ‘Pina Bausch and the Tanztheater’ [4/3 
tot 24/7]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ Susanne Paesler [28/1 tot 5/6] 
❑ ‘Mit anderen Augen. Das Porträt in 
der zeitgenössischen Fotografie’ – 
Thomas Struth, Peter Piller, Christoper 
Williams, Tobias Zielony, Thomas Ruff… 
[25/2 tot 8/5]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Ah, Soul In A Coma, Act Naive, 
Attack’ – Mona Chisa and Lucia Tkacova 
[tot 31/1] ❑ ‘Jahresgaben 2015/2016’ 
– Anetta Mona Chisa & Lucia Tkacova, 
FORT, Alexandra Leykauf, Kate Newby, 
Tim Reinecke, Tillmann Terbuyken, 
Su san ne Ka tha ri na Wil land [tot 31/1] 
❑ Z. Schmidt [13/2 tot 17/4]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24 
wo-zo 10-17u, di 10-21u
❑ ‘Regisseure des Lichts. Von Rembrandt 
bis Turrell’ – Hendrick Goltzius, 
Rembrandt van Rijn, Odilon Redon, 
Pierre Bonnard, Norman Sandler, Olafur 
Eliasson, Otto Piene… [tot 14/2] 
❑ ‘L’Année dernière à Marienbad. A 
Film as Art’ [tot 13/3] 
❑ ‘Video Art Award Bremen’ – E.S. 
Mayorga – Sharlene Khan [20/2 tot 1/5]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Blackbox – A Game of Perception and 
Interpretation’ – Thomas Rentmeister, 
Franz Erhard Walther, Troika, Caroline 
Friederike Friedrich, Sonja Alhäuser… 
[tot 3/4] ❑ ‘Wahlverwandtschaften 
(Elective Affinities) – Artists from 
Duisburg and Young Talents’ [tot 31/1]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u, vr 11-21u
❑ ‘Mack. Apollo in meinem Atelier’ [tot 
31/1] ❑ ‘The Major Cycles’ – Markus 
Lüpertz [11/3 tot 29/5]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Figure on Display’ – Stephan 
Balkenhol und Jeff Wall [tot 21/2] 
❑ ‘Hubertus Schoeller Stiftung: Jan 
Kubicek’ [tot 21/2] 
❑ ‘Hoesch Talents 2015 ‘ [tot 21/2] 
❑ ‘Jahresgaben 2015’ [tot 21/2] 
❑ ‘Werke aus der Sammlung Dahlmann’ 
– Günther Förg [6/3 tot 29/5] 
❑ ‘To Lose’ – Michail Pirgelis & David 
Ostrowski [6/3 tot 29/5] 
❑ ‘Rheinischer Expressionismus und 
Moderne’ – Heinrich Wolff [6/3 tot 29/5] 
❑ ‘Anna’s’ – Paul Czerlitzki [6/3 tot 
29/5] ❑ ‘Jiz Lee & Me’ – Hans-Jörg 
Mayer [6/3 tot 29/5]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Agnes Martin (1912-2004) [tot 6/3] 
❑ ‘Nightlife’ – Cyprien Gaillard [30/1 tot 
20/3] ❑ ‘Der Traum der Dinge’ – Wiebke 
Siem [4/2 tot 19/6]

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 30/6] 
❑ ‘The Problem of God’ – Ad Reinhardt, 
Aby Warburg, Paul Chan, Katharina 
Fritsch, Francis Bacon, James Turrell, 
Michaël Borremans… [tot 24/1] 
❑ ‘The Trauma of Painting’ – Alberto 
Burri [5/3 tot 3/7]

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

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b  
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Kumsitz. Die Stipendiaten der 
Bronner Residency, Part II’ – Pavel 
Wolberg, Angela Fette, Jens Pecho, Katja 
Tönnissen, Uri Gershuni… [21/2 tot 1/5]

Kultur Bahnhof Eller
Vennhauser Allee 89 – 0211 2108488 
di-zo 15-19u
❑ ‘Gedruckte Bilder’ – Arno Beck, Anica 
Bücker, Inessa Emmer, Anibal Kostka, 
Bettina Schlechtriemen, Benjamin Zanon 
[tot 28/2]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ Song Dong [tot 13/3]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ ‘Ein perfektes Alibi’ – Walter Swennen 
[tot 14/2]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Zurbarán. Master of Detail’ [tot 31/1] 
❑ ‘Evelyn Hofer. Homage to Zurbarán’ 
[tot 31/1] ❑ ‘Church Drawings. Works 
from the Kemp Collection’ – David 
Rabinowitch [tot 24/1] 
❑ ‘SPOT ON: 4 Projekträume: Eat Art / 
Hans-Peter Feldmann / Inken Boje / 
Wilhem Wagenfeld: Glas der 30er-Jahre 
aus der Sammlung Kroll’ [tot 13/3] 
❑ ‘Expressionist prints and drawings 
from the collection Dr. Hans Lühdorf 
(1910–1983)’ [tot 24/1]

Essen

Kunstverein Ruhr
Kopstadtplatz 12 – 0201 22 65 38 
di-vr 12-18u, za-zo 14-17u
❑ ‘1347 Lives’ – Almut Linde [tot 31/1]

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘Absolute Creation’ – Otto Steinert 
(1915-1978) [tot 28/2] 
❑ ‘About the Love of Printing. Grafic 
works 1960–2015’ – Jim Dine [tot 31/1] 
❑ ‘Le noir’ – Pierre Soulages [tot 26/6] 
❑ ‘Cuentos Patrióticos, 1997. 1 channel 
video installation (colour, sound), 25‘42‘‘ 
Loop’ – Francis Alÿs [tot 17/2] 
❑ ‘Cuentos Patrióticos, 1997’ – Francis 
Alÿs [tot 17/2] 
❑ ‘Sabbath, 2008’ – Nira Pereg [19/2 
tot 23/3] 
❑ ‘Nature & Politics’ – Thomas Struth 
[4/3 tot 29/5]

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
❑ ‘Home’ – Willie Doherty [14/2 tot 
24/4]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘At Home – Building and Living in 
Communities’ [tot 28/2] 
❑ ‘Line Form Function. The buildings of 
Ferdinand Kramer’ [tot 1/5] 
❑ ‘DAM Award for Architecture in 
Germany 2015 – The 22 best buildings 
in\from Germany’ [30/1 tot 8/5]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di,wo,vr 11-19u, di 11-21u, za-zo 10-19u
❑ ‘Mechanisms of Power’ – Regina José 
Galindo [19/2 tot 17/4] 
❑ ‘Mechanisms of Power’ – Arcangelo 
Sassolino [19/2 tot 17/4]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘At Close Range – Kostas Murkudis 
and the MMK Collection’ – [tot 14/2] 
❑ ‘The Fact of Matter’ – William 
Forsythe [tot 13/3] 
❑ ‘Open handed’ – Benjamin Hirte – 
Christoph Knecht [tot 14/2]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel  
069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ Jana Euler [tot 24/1] 
❑ Lawrence Abu Hamdan [13/2 tot 
10/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ ‘Storm Women. Women Artists of the 
Avant-Garde in Berlin 1910-1932’ [tot 
7/2] ❑ Heather Phillipson [tot 7/2] 
❑ ‘Painting Walls, Painting Worlds’ – 
Joan Miró (1893–1983) [26/2 tot 12/6] 
❑ ‘ME ‘ – Günther Förg, Wolf gang 
Till mans, Ryan Gander, Rose marie 
Trockel, Jonathan Monk… [10/3 tot 
29/5]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234 
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Masterworks in Dialogue’ [tot 24/1] 
❑ John Baldessari [tot 24/1] 
❑ ‘Maniera – Florence as the first centre 
of European Mannerism’ – Pontormo, 
Bronzino, Andrea del Sarto, Rosso, 
Vasari… [24/2 tot 6/5] ❑ ‘Early Prints’ 
– Sigmar Polke [2/3 tot 22/5]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ Henrik Hakansson [29/1 tot 6/3]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0 
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Picasso. Window to the World’ [6/2 tot 
16/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Now and Then’ – Sarah Moon [tot 
21/2] ❑ ‘Streamlines – Oceans, Global 
Trade and Migration’ – Thomas 
Rentmeister, Mark Boulos, Otobong 
Nkanga, Wendelien van Oldenborgh, 
Alfredo Jaar… [tot 13/3] 
❑ ‘Homo Americanus. Collected Works’ 
– Raymond Pettibon [28/2 tot 25/9]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger 
Kunsthalle collection’ [tot 31/1] ❑ ‘Nolde 
in Hamburg’ [tot 10/2] ❑ ‘Images of 
Italy in the Romantic period’ – Franz 
Ludwig Catel [tot 31/1] ❑ ‘Fascination 
with Reality. The Golden Age of Danish 
Painting’ – Christoffer Wilhelm 
Eckersberg (1783-1853) [11/2 tot 16/5]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Fluidity’ – Simon Denny, Pierre 
Huyghe, Lee Lozano, Melanie Gilligan, 
Mladen Stilinovic… [30/1 tot 10/4]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ James Richards [tot 12/2]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94 
di-za 12-19u
❑ ‘Preis des Kunstvereins’ – Arno Auer, 
Toulu Hassani, Ingo Mittelstaedt [31/1 
tot 28/2]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘3 décennies , 3 X 10 artistes de la 
galerie TRIANGLE BLEU – 3 X 10 #1’ 
– Jo Delahaut, Belgeonne, Jean-Pierre 
Ransonnet, Luc Claus, Dan Van Severen, 
Yves Zurstrassen, Elise Delbrassinne, 
Michel Boulanger, Anne-Marie Klenes, 
James Brown [24/1 tot 28/2] ❑ ‘3 
décennies , 3 X 10 artistes de la galerie 
TRIANGLE BLEU – 3 X 10 #2’ – Loïc 
Le Groumellec, Bernard Tullen, Marthe 
Wéry, Marc Angeli, Bénédicte Henderick, 
Alain Janssens, Markus Baldegger, Sen 
Chung, Jean-Pierre Bredo, Jacques 
Charlier [13/3 tot 17/4]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘In de Wind’ – Athina Ioannou [tot 
13/5] ❑ ‘Foto-jaarproject: Korneel Boeve 
(2)’ [tot 10/2] ❑ ‘A tiger cannot change 
its stripes – een triptiek (1)’ – Daniel 
Buren, Krijn de Koning, Simon Hantaï, 
Athina Ioannou, Michel Parmentier, 
Jacques Villeglé [tot 10/2] ❑ ‘De Wand’ 
– Jorden Boulet [tot 25/3] ❑ ‘A tiger 
cannot change its stripes – een triptiek 
(2)’ [26/2 tot 20/3] ❑ ‘Foto-jaarproject: 
Korneel Boeve (3)’ [26/2 tot 20/3]

Turnhout

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

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
za-zo 14-18u, krokus- en Paasvakantie: 
do-zo: 14-18u
❑ ‘‘Murphy’ or Rudolf Steiner Exposed by 
Samuel Beckett’ – Royden Rabinowitch 
[11/2 tot 10/4] ❑ ‘Come se niente fosse’ 
– Adriaan Verwée [11/2 tot 10/4]

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

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Ça vous intéresse l’architecture ? 
Botanical vibrations travel through the 
air tangled as wires, attempting to play 
with the rhythmic structure’ – Joris Van 
de Moortel [tot 31/1] ❑ ‘In anticipation 
of improvement / The Be-Part exercises’ 
– Dirk Zoete [28/2 tot 29/5]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Dingen’ – Robin Vermeersch [tot 28/2]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14–18u
❑ ‘If You Go Far Enough You’ll Start 
Returning’ – Frederik Van Simaey [21/2 
tot 20/3] ❑ ‘God has agreed to 
participate in the show! ‘ – Dirk 
Slootmaekers [21/2 tot 20/3]

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] ❑ ‘Platform 
Aachen: perspective 02 Magazine’ [tot 
13/3] ❑ ‘DYSTOTAL’ – Nicolas Chardon, 
Esther Stocker, Angela Fette, Renato 
Nicolodi, Jan van der Ploeg… [13/3 tot 
5/6]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ Jürgen Eulenberg / Robert Klick / Alex 
Wissel [tot 20/3]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Andreas Gursky [tot 24/1] ❑ ‘Gerhard 
Richter. Birkenau’ [6/2 tot 29/5] 
❑ ‘The Great Abstraction’ – Gerhard 
Richter, Blinky Palermo, Sigmar Polke, 
Clyfford Still, Gotthard Graubner, Willem 
de Kooning… [6/2 tot 29/5] ❑ ‘The wood 
for the trees…’ – Piet Mondrian, Joseph 
Beuys, Christo, Sigmar Polke, Alex Katz, 
Sabine Dehnel… [6/2 tot 29/5]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ Li Songsong [tot 7/2] 
❑ ‘Money, Good and Evil. A Visual 
History of Economics’ [5/3 tot 19/6]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
di-zo 11-19u
❑ ‘DEMO:POLIS. Das Recht auf 
Öffentlichen Raum’ – Michael Najjar, 
Boris Charmatz, Hans Haacke, Elfi 
Mikesch, Michael van Valkenburgh, 
Lacaton & Vassal, Heike Hanada… [12/3 
tot 29/5]
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Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30
❑ ‘Information’ – Christine Kozlov 
(1945-2005) [tot 21/2] ❑ ‘The 
Necropolitan Line’ – Katrina Palmer [tot 
21/2] ❑ ‘Proposals for Monuments’ – 
Olga Jevric (1922-2014) [3/2 tot 17/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u50
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12] ❑ ‘Works to 
Know by Heart: Matisse in Focus’ [tot 
2/5] ❑ ‘Works to Know by Heart: An 
Imagined Museum. Works from the 
Centre Pompidou, Tate and MMK 
collections’ [tot 14/2] ❑ ‘We Have Your 
Art Gallery’ [7/3 tot 31/3]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘The World of Charles and Ray Eames’ 
[tot 14/2] ❑ ‘Where the Shadows are so 
Deep’ – Imran Qureshi [18/2 tot 10/7]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Visions of Paradise: Botticini’s 
Palmieri Altarpiece’ [tot 28/3] 
❑ ‘Delacroix and the Rise of Modern Art’ 
[17/2 tot 22/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Thinking through drawing’ – Chris 
Wilkinson RA [tot 14/2] ❑ Jean-Etienne 
Liotard [tot 31/1] ❑ ‘Between the Land 
and the Sea. Art Sales at the RA’ [tot 
24/4] ❑ ‘Academicians in Focus: 
Painting From Life – Painting Their Life’ 
– Bernard Dunstan RA and Diana 
Armfield RA [tot 24/4] ❑ ‘Painting the 
Modern Garden: Monet to Matisse’ [30/1 
tot 20/4] ❑ ‘In the Age of Giorgione’ 
[12/3 tot 5/6]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12] ❑ ‘Display: Tracey 
Emin and Francis Bacon’ [tot 31/8] 
❑ Frank Auerbach [tot 13/3] ❑ ‘Display: 
Hockney’s Double Portraits’ [tot 21/11] 
❑ ‘Display: Jo Spence’ [tot 21/11] 
❑ ‘Vanilla and Concrete’ – Marie Lund, 
Rallou Panagiotou, Mary Ramsden [tot 
19/6] ❑ ‘Display: Art and Alcohol: the 
role of alcohol in British art from the 
19th century to modern day’ [tot 21/11] 
❑ ‘War Damaged Musical Instruments’ 
– Susan Philipsz [tot 3/4] ❑ ‘Artist and 
Empire. Facing Britain’s Imperial Past’ 
– Joshua Reynolds, George Stubbs, Hew 
Locke, Sonia Boyce… [tot 10/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘The World Goes Pop’ [tot 24/1] 
❑ ‘Hyundai Commission 2015: Empty 
Lot’ – Abraham Cruzvillegas [tot 3/4] 
❑ ‘Performing Sculpture’ – Alexander 
Calder [tot 3/4] ❑ ‘Display: Artist rooms. 
Joseph Beuys – London’ [tot 31/12] 
❑ ‘Performing for the Camera’ – Cindy 
Sherman, Yves Klein, Yayoi Kusama, 
Francesca Woodman, Erwin Wurm… 
[18/2 tot 12/6]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand 
020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Bruegel in Black and White: Three 
Grisailles Reunited’ [4/2 tot 8/5] 
❑ ‘Botticelli and Treasures from the 
Hamilton Collection’ [18/2 tot 15/5]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Shoes: Pleasure and Pain’ [tot 31/1] 
❑ ‘Facing History: Contemporary 
Portraiture (Display)’ – Julian Opie, 
Grayson Perry, Ellen Heck, Maud Sulter, 
Gavin Turk, Bettina von Zwehl… [tot 
24/4] ❑ ‘Bejewelled Treasures: The Al 
Thani Collection’ [tot 28/3] ❑ Julia 
Margaret Cameron (1815-1879) [tot 
21/2] ❑ ‘Botticelli Reimagined. The 
enduring impact of the Florentine painter 
Sandro Botticelli (1445-1510) from the 
Pre-Raphaelites to today’ [5/3 tot 3/7]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u
❑ ‘Intellectual Barbarians: The Kibbo 
Kift Kindred (1920-1932)’ [tot 13/3] 
❑ ‘Luke Fowler and Mark Fell Project 
– the development of early computer 
music languages’ [tot 7/2] ❑ ‘Barjeel Art 
Foundation Collection: Imperfect 
Chronology – Debating Modernism II 
(1968-1987)’ – Huguette Caland, 
Marwan Kassab Bachi, Kamal Boullata… 
[tot 17/4] ❑ ‘Parallel I-IV (2012-14)’ 
– Harun Farocki [29/1 tot 15/5] 
❑ ‘Electronic Superhighway (2016-
1966)’ – Nam June Paik, Constant 
Dullaart, Cory Arcangel, Lynn Hershman 
Leeson, Roy Ascott… [29/1 tot 15/5] 
❑ ‘Artists’ Film International’ – Rachel 
Maclean and Rohini Devasher [29/1 tot 
3/4] ❑ ‘More flinching’ – Heather 
Phillipson [12/2 tot 17/4]

Luxemburg
Luxembourg

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘Geography of Time’ – Fiona Tan [20/2 
tot 28/8] ❑ Sarah Oppenheimer [20/2 

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] 
❑ ‘Plakativ. Toulouse-Lautrec and the 
Poster around 1900’ [tot 31/1] 
❑ ‘Our Collectors, our Donors’ [tot 31/1] 
❑ Corinna Schnitt [tot 31/1]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Wayward Wilderness’ – Mark Dion 
[tot 7/2] ❑ ‘Brutal Beauty. Violence and 
Contemporary Design’ [7/2 tot 1/5]

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] 
❑ ‘Concerning Concrete Poetry’ – Henri 
Chopin, Paul de Vree, Ian Hamilton 
Finlay, Ferdinand Kriwet, Dieter Roth, 
Edward Wright… [5/2 tot 3/4]

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] 
❑ ‘GLOBALE. The new art event in the 
digital age’ [tot 17/4] 
❑ ‘AppArtAward 2015 – Highlights’ [tot 
17/4] ❑ ‘Global Games’ [tot 17/4] 
❑ ‘Infosphere’ [tot 31/1] 
❑ ‘The Appearance of That Which Cannot 
be Seen’ – Armin Linke [tot 24/1] 
❑ ‘Beyond Einstein’s Dream. Riding the 
Photons’ – Fabrizio Tamburini [tot 24/1] 
❑ ‘Virtual Sound Gallery’ [tot 17/4] 
❑ ‘Global Control and Censorship’ [tot 
1/5] ❑ ‘Exo-Evolution’ [tot 28/2] 
❑ ‘The Future is Here’ [tot 28/2] 
❑ ‘Allah’s Automata. Artifacts of the 
Arab Islamic Renaissance (800–1200)’ 
[tot 28/2] ❑ ‘The Infosphere of the 19th 
century’ [tot 1/5] ❑ ‘Refugees In A State 
Apartment’ – Jens Ullrich [tot 7/2] 
❑ ‘New Sensorium. Exiting from the 
Failures of Modernization’ [5/3 tot 4/9] 
❑ ‘Raster-noton. ambients’ [11/3 tot 
13/3]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Galesburg, Illinois+’ – Stephen Prina 
[30/1 tot 17/4]

Köln

kjubh
Dasselstraße 75 – 0221 860 87 11 
do 18-20u, za-zo 16-18u
❑ ‘Torn & teared’ – Erik de Bree [tot 
14/2]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ Joan Mitchell (1925–1992) [tot 21/2] 
❑ ‘Hier Und Jetzt im Museum Ludwig’ 
– Heimo Zobernig [20/2 tot 22/5]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Archiv der Räume’ – Margherita 
Spiluttini [tot 24/1] 
❑ ‘Blick in die Sammlung: Kölner 
Wohnbauten der 1920er- und 
1930er-Jahre’ – Hugo Schmölz und 
Werner Mantz [tot 24/1] 
❑ ‘Das Echo der Utopien. Tanz und 
Politik’ [tot 14/8] ❑ ‘Mit anderen Augen. 
Das Porträt in der zeitgenössischen 
Fotografie’ – Joerg Lipskoch, Hiroh 
Kikai, Jerry L. Thompson, Mette Tronvoll, 
Mark Neville… [26/2 tot 29/5]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Gemalte Verführung’ – Godfried 
Schalcken [tot 24/1] 
❑ ‘Provenienz Macht Geschichte. 
Ankäufe deutscher Zeichnungen des 19. 
Jahrhunderts im Nationalsozialismus’ 
– Caspar David Friedrich, Philipp Otto 
Runge, Julius Schnorr von Carolsfeld, 
Adolph Menzel… [tot 31/1]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Show & Tell. Prints and Drawings 
from the Kunstmuseen Krefeld’ [tot 
21/2]

Leverkusen

Kunstverein Leverkusen Schloss 
Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 5005072 
do-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘The Details Made Me Do It’ – 
Andreas Oskar Hirsch [31/1 tot 13/3]

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Image in Meditation’ – Jana 
Gunstheimer [tot 28/2] 
❑ ‘Aufschlussreiche Räume. Interieur als 
Porträt’ [31/1 tot 24/4]

Mönchengladbach

Kunstverein Mönchengladbach
Rudolf-Boetzelen-Silo / Künkelstraße 
125 – 01 73 9 11 44 94 
zo 11-14 (op afspraak)
❑ ‘Postition.Konstruktiv’ – Lars Breuer, 
Lutz Fritsch, Tobias Grewe, Kai Richter, 
Nora Schattauer [5/3 tot 20/3]

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ Cathy Wilkes [tot 21/2] 
❑ Monika Baer [6/3 tot 12/6]

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] ❑ ‘Cosa mentale. 
Les imaginaires de la télépathie dans 
l’art du XXe siècle’ [tot 28/3] ❑ ‘Under 
The Water’ – Tadashi Kawamata [11/2 
tot 15/8] ❑ ‘Sublime. Les tremblements 
du monde’ [11/2 tot 5/9]

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… [tot 30/1]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01 44 78 12 33 
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di) / do 11-23u
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 22/5/2017] 
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2014’ – Julien 
Prévieux [tot 1/2] ❑ ‘1887-2058’ – 
Dominique Gonzalez-Foerster [tot 1/2] 
❑ Wifredo Lam [tot 15/2] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6/2017] ❑ ‘Varda / 
Cuba’ [tot 1/2] ❑ Claire Bretécher [tot 
8/2] ❑ Anselm Kiefer [tot 18/4] 
❑ ‘Work / Travail / Arbeid’ – Anne Teresa 
De Keersmaeker [26/2 tot 6/3]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Daido Tokyo’ – Daido Moriyama [6/2 
tot 5/6] ❑ ‘Cali Clair-obscur’ – Fernell 
Franco [6/2 tot 5/6]

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
❑ ‘Bentu, des artistes chinois à la 
Fondation Louis Vuitton’ – Liu Xiaodong, 
Xu Zhen, Liu Wei, Xu Qu, Yang Fudong, 
Cao Fei… [27/2 tot 30/4] 
❑ ‘La Collection, un choix d’œuvres 
chinoises’ – Huang Yong Ping, Tao Hui, Ai 
Weiwei, Yang Fudong, Zhang Huan… 
[27/2 tot 30/4]

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… [tot 29/2] ❑ ‘Lucien 
Clergue (1934-2014)’ [tot 15/2]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‹Étonnez-moi!› – Philippe Halsman 
[tot 24/1] ❑ ‘Le présent continue’ – 
Omer Fast [tot 24/1] ❑ ‘Letters from 
Panduranga’ – Ngyuen Trinh Thi [tot 
24/1] ❑ ‘Corpus’ – Helena Almeida [9/2 
tot 22/5] ❑ ‘Un ouvrier du regard’ – 
François Kollar (1904-1979) [9/2 tot 
22/5] ❑ ‘Mésoamérique: l’effet ouragan’ 
– Edgardo Aragón [9/2 tot 22/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u
❑ ‘De toi à la surface’ – Christian 
Boltanski, James Welling, Judith Hopf, 
Camille Blatrix, Barbara Bloom… [21/1 
tot 10/4]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson  
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Accrochage dans les collections 
permanentes’ – Anne-Marie Schneider 
[tot 15/5] ❑ ‘Accrochage dans les 
collections permanentes: The House of 
Horrors’ – Sturtevant [tot 15/5] 
❑ ‘Warhol Unlimited’ [tot 7/2] 
❑ ‘Co-Workers – Le réseau comme 
artiste’ – DIS, Ryan Trecartin, 89+, Ian 
Cheng, Ed Atkins, GCC, Aude Pariset, 
Mark Leckey… [tot 31/1]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Qui a peur des femmes photographes 
? 1839 à 1945’ [tot 24/1]

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 25/1] ❑ ‘Mythes fondateurs. 
D’Hercule à Dark Vador’ [tot 4/7] 
❑ ‘Parmigianino, 1503–1540. Dessins du 
Louvre’ [tot 15/2]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, 
za-zo 9-20u
❑ ‘Galant et libertin. Fragonard 
amoureux’ – Jean-Honoré Fragonard 
(1732-1806) [tot 24/1]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50 
wo-ma 9u30-17u30
❑ ‘Delacroix et l’antique’ [tot 7/3]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ Jean-Michel Alberola / Florian & 
Michael Quistrebert / Babi Badalov / 
Stéphane Calais / Shana Moulton / Vivien 
Roubaud / Martin Soto Climent / Louidgi 
Beltrame / Simon Evans / Sara Favriau 
[19/2 tot 16/5]

Tours

Jeu de Paume – Château de Tours
25 avenue André Malraux – 02 47708846 
di-zo 14-18u
❑ ‘Robert Capa et la couleur’ [tot 29/5]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1  
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘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] ❑ ‘Enlightenment’ – Hanne 
Darboven [tot 14/2] ❑ ‘Interventions into 
Architecture: Archive Gallery 2015/16’ 
[tot 4/9] ❑ ‘Capsule 03’ – Lynette 
Yiadom-Boakye [tot 14/2] 
❑ ‘Capsule 04’ – Adele Röder [tot 14/2] 
❑ ‘Der Öffentlichkeit – Von den Freunden 
Haus der Kunst’ – Laure Prouvost [tot 
18/9] ❑ ‘Fugitive’ – James Casebere 
[12/2 tot 12/6]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di-zo 10-20
❑ ‘I got to have one of those. 
Contemporary Art from the Lenbachhaus 
and KICO Foundation’ [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Klee & Kandinsky’ [tot 24/1] 
❑ ‘Playback Room – based on an idea by 
and in collaboration with Wolfgang 
Tillmans’ [16/2 tot 24/4] 
❑ ‘Electric Ladyland’ – Michaela Melián 
[8/3 tot 12/6]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘From the Sidewalk to the Catwalk’ 
– Jean Paul Gaultier [tot 14/2] 
❑ ‘Joaquín Sorolla. Spain’s Master of 
Light’ [4/3 tot 3/7]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Painting 2.0: Expression In the 
Information Age’ – Albert Oehlen, Jana 
Euler, Ashley Bickerton, Walter 
Swennen, Lee Lozano… [tot 30/4]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u, do 10-20u 
/ Neue P.: do-ma 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Gegen/Kunst. Entartete Kunst. 
NS-Kunst. Sammeln nach ‘45’ [tot 31/1] 
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/10] ❑ ‘Reprise’ – Heidi Specker [tot 
6/3] ❑ ‘Paintings 2000-2015’ – Amelie 
von Wulffen [tot 21/2] ❑ ‘Ukraine 
Series’ – Johanna Diehl [tot 6/3] 
❑ ‘A perfect match. 50 years of PIN. 
Freunde der Pinakothek der Moderne!’ 
– Andy Warhol, Wade Guyton, Donald 
Judd, Peter Fischli and David Weiss, Neo 
Rauch… [tot 6/3] ❑ ‘The Good, The Bad, 
The Ugly’ – Konstantin Grcic [tot 18/9] 
❑ ‘Si/No: The Architecture of 
Urban-Think Tank’ [tot 21/2] 
❑ ‘Die 1960er Jahre – Jahrzehnt der 
Farbe’ – Fritz Winter [tot 28/2] 
❑ ‘The Sixties – A Decade of Colour’ – 
Fritz Winter [tot 28/2] ❑ ‘Olaf Metzel 
Meets Hans von Marées’ [tot 15/2] 
❑ ‘Drawings’ – Karel Appel [4/2 tot 
17/4] ❑ ‘Jewelry class Sigurd Bronger. 
Oslo National Academy of the Arts’ [27/2 
tot 3/4] ❑ ‘Jewelry art’ – Thomas 
Gentille [27/2 tot 20/5]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ Rodney Graham [tot 23/4]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ ‘ExistenzFest. Hermann Nitsch und 
das Theater’ [5/2 tot 8/5] 
❑ ‘Ricochet #10. Double Negative’ 
– Amie Siegel [12/3 tot 5/6]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘18. Jahres- und Verkaufsausstellung’ 
[tot 28/1] ❑ ‘Gefangene Geheimnisse. 
Kunst im sozialen Kontext’ – Cony Theis 
[14/2 tot 1/5] ❑ ‘Mensen zoals jij en ik’ 
– Huub Niessen [6/3 tot 1/5]

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Picassoplatz 1 – 0251 4 14 47-13 
ma-zo 10-18u, vr 10-20u
❑ ‘Meisterwerke aus der Fondation 
Maeght’ – Alberto Giacometti [tot 24/1] 
❑ ‘Zeichnen als Spiel ‘ – Le Corbusier 
[13/2 tot 24/4] 
❑ ‘Lust/Objekt’ – Picasso [13/2 tot 24/4]

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Domplatz 10 – 0251 5907 01 
di-zo 10-18u
❑ ‘Wilhelm Morgner und die Moderne’ 
[tot 6/3] ❑ ‘Cremer-Preis’ – Alberta 
Niemann und Jenny Kropp [29/1 tot 5/6] 
❑ ‘RADAR’ – Effrosyni Kontogeorgou 
[6/2 tot 1/5] ❑ ‘Selbstgespräche nähern 
sich wie scheue Rehe’ – Yves 
Netzhammer [4/3 tot 23/4]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 10-18u
❑ Jon Rafman [6/2 tot 1/5]

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Works from the Boros Collection 
1994-2015’ – Olafur Eliasson [tot 21/2] 
❑ ‘47 Roaring Forties’ – Carl Andre [tot 
21/2] ❑ ‘Images of the Devine in 
East-Asia. Buddhism, Jainism, and 
Hinduism’ [13/3 tot 7/8]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2015’ 
– Benjamin Houlihan [tot 7/2]

tot 29/5] ❑ ‘Picasso et moi’ – Damien 
Deroubaix [20/2 tot 29/5] 
❑ Beatrice Gibson [20/2 tot 29/5] 
❑ ‘Quiz 2 – sur une idée de Robert 
Stadler réalisée dans le cadre de Design 
City – LXBG Biennale’ [20/2 tot 22/5]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sieraden en keramiek 1974-2014’ 
– Daniel Kruger [tot 24/1] ❑ ‘The Fish 
Pond Song’ – Jeroen Kooijmans [tot 5/6]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030 
di-vr 11-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘De Loop der Dingen – Over oorzaak & 
gevolg ‘ – Peter Fischli en David Weiss, 
Roman Signer, Jan Coolen, Sam 
Taylor-Johnson, Michiel van Bakel… 
[23/1 tot 1/5]

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

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 10-17u
❑ ‘Miró & Cobra. Een experimenteel 
spel’ [tot 31/1] 
❑ ‘6e Cobra Kunstprijs: The Soul in 
Limbo’ – Jennifer Tee [tot 21/2]

Amsterdam

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ Alicja Kwade [6/2 tot 10/4] 
❑ Saskia Noor van Imhoff [6/2 tot 10/4]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 11-18u, za-zo 13-18u
❑ ‘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) 
[tot 31/1]

De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen  
020/625.82.84 
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ ‘Geometry of the Scattering’ – 
Germaine Kruip [tot 27/3]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
10-19u, vr 10-21u
❑ ‘Close-Up – A New Generation of Film 
and Video Artists in the Netherlands’ – 
Zachary Formwalt, Janis Rafa, Mariska 
de Groot, Lichun Tseng, Melanie 
Bonajo… [31/1 tot 22/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
dagelijks 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘On Being an Angel’ – Francesca 
Woodman (1958-1981) [tot 9/3] 
❑ ‘Blanco’ – Awoiska van der Molen 
[22/1 tot 3/4] 
❑ ‘Life in Colour’ – Jacques Henri 
Lartigue (1884 – 1996) [22/1 tot 3/4]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘Court of Justice’ – Folkert de Jong 
[tot 23/1] ❑ ‘Group show’ [30/1 tot 
14/3] ❑ ‘Front space: Francesca 
Buratelli’ [30/1 tot 14/3]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
dagelijks 10-17u
❑ ‘Spaanse Meesters uit de Hermitage. 
De wereld van El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya’ 
[tot 29/5]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89 
di-zo 11-18u
❑ ‘Metropolis’ – Martin Roemers [tot 
6/3] 
❑ ‘Imperial Courts, 1993-2015’ – Dana 
Llixenberg [tot 6/3]

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310 
11-17u
❑ ‘De oorlog voorbij. Leonard Freed 
fotografeert joods Amsterdam in de jaren 
vijftig’ [tot 14/2] 
❑ ‘Excavating The Contemporary’ – Yael 
Bartana, Matthew Day Jackson, David 
Nash, Otobong Nkanga, Andy 
Goldsworthy… [tot 13/3] 
❑ ‘Benno Premsela – Max Heymans. 
Mannen met lef en stijl ‘ [tot 26/6] 
❑ ‘Amy Winehouse: A Family Portrait’ 
[29/2 tot 4/9]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Start-up – AKI Fine Art painting’ 
– Peter Pohlmann, Kimon Kyrligitsis, 
Nora Axnick, Eli Zegers… [tot 7/2]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Pense-Bête I – Object: To be 
insincere: Conceptual Soup’ – Tim 
Hollander [tot 21/2]

PS
Madurastraat 72 
do-za 13-17u
❑ ‘Night at the Observatory’ – Frédéric 
Dialynas Sanchez, Jean Sébastien Grill, 
Nic Ford [22/1 tot 24/1] ❑ ‘Notes and 
letters’ – Marie Shannon [ 31/1 tot 28/2] 
❑ ‘Julian Dashper & friens’ – Carla Klein, 
DJ Simpson, Rossana Martinez, Steven 
Aalders, Jan Maarten Voskuil, Gerold 
Miller… [29/2 tot 1/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Homebase. Das Interieur in 
Gegenwartskunst’ – Claudia Wieser, 
Gregor Schneider, Jörg Sasse, Erik 
Steinbrecher, Patricia Lambertus… [tot 
21/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Sexy-mini-super-flower-pop-op. 
Deutsche Kunst der 60er Jahre’ [tot 
14/2] ❑ ‘System, Signal, Störung. Werke 
aus der Sammlung Böckmann’ – A.R. 
Penck [tot 3/4] ❑ ‘Deutsche Kiste’ – Olaf 
Metzel [tot 14/2]

Oldenburg

Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte
Damm 1 – 220 73 09 
di-zo 10-18u
❑ ‘Demo, Derrick, Discofieber. Die 
siebziger Jahre in der Bundesrepublik’ 
[tot 20/3]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘The Question of Perception’ – Rémy 
Zaugg (1943-2005) [tot 6/3]

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] ❑ ‘I Got Rhythm. Kunst und 
Jazz seit 1920’ [tot 6/3] 
❑ ‘Video Quartet’ – Christian Marclay 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Frischzelle_22’ – 
Raphael Sbrzesny [tot 8/5] 
❑ ‘Amie Siegel. Part 2. Ricochet’ [30/1 
tot 8/5]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Shake, Rattle and Roll’ – Christian 
Marclay [tot 20/3] ❑ ‘The Poetry of 
Colour’ – Jawlensky, Kandinsky, Klee, 
Nolde, Delaunay… [tot 14/2] 
❑ ‘Albrecht Dürer and Lucas van Leyden: 
Art and Life around 1500’ [tot 14/2]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Monumentmaschine’ – Jorge Ribalta 
[20/2 tot 1/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘Window’ – Reiner Leist [tot 13/3] ❑ 
‘Am Rand. Fotografien aus Ulm, 
Neu-Ulm und Umgebung’ – Nadja 
Wollinsky [tot 13/3] ❑ ‘Die andere Seite 
des Torre de David’ – Alejandro Cegarra 
[tot 13/3]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dark Mirror. Art from Latinamerica 
since 1968’ [tot 31/1] 
❑ ‘This Way’ – Jeppe Hein [tot 13/3]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Verborgene Kräfte’ – Adriana Molder, 
Martin Schmidl, Jeremy Shaw, Mira 
Amadea Vasconcelos [tot 7/2]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571 
di-zo 11-18u
❑ ‘Kein Zufall’ – Norbert Thomas [28/2 
tot 24/4]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Herzklopfen. Bilder der Von der 
Heydt-Stiftung’ [tot 28/2] 
❑ ‘Weltkunst. Von Buddha bis Picasso. 
Die Sammlung Eduard von der Heydt’ 
[tot 28/2]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘Deux peintres modernistes coréens à 
Paris’ – Han Mook & Lee Ungno [tot 
24/1] ❑ Edith Dekyndt [tot 24/1] 
❑ Rémy Zaugg [tot 24/1] ❑ ‘Almanach 
16’ – Ashley Bickerton, Didier Vermeiren, 
Angela Bulloch, Peter Wächtler, Lucie 
McKenzie… [20/2 tot 5/6]

Grenoble

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84 
wo-zo 14-19u
❑ ‘Des Corps & Des Astres’ – Didier 
Faustino [tot 27/3]

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] 
❑ ‘Métamorphoses. Les 
“Métamorphoses” d’Ovide dans les 
collections des musées du Nord-Pas de 
Calais’ [tot 21/3]
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Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Karel Appel, Reset’ [tot 22/2] 
❑ ‘Undercover’ – Irma Boom [27/2 tot 
26/3]

SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71 
wo-zo 11-17u
❑ ‘On Performance’ – Richard Bell [30/1 
tot 19/3]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Moving Thinking/Kunstproject in de 
bibliotheek van het Stedelijk Museum 
Amsterdam’ – Mariana Lanari [tot 29/2] 
❑ ‘Using Type’ – Philippe Apeloig [tot 
31/1] ❑ ‘Mach Dich hübsch!’ – Isa 
Genzken [tot 6/3] ❑ ‘Seth Siegelaub: 
Beyond Conceptual Art’ [tot 17/4] 
❑ ‘And You Were Wonderful, On Stage’ 
– Cally Spooner [tot 13/3] 
❑ Saskia Noor van Imhoff [13/2 tot 8/5]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Willem Baars Art Consultancy 
Presents: a Selection of Post-war Art’ 
[tot 23/1]

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84 
di-za 12-18u
❑ ‘What about Africa ? 14 contempary 
African artists’ – Hamid El Kanbouhi, 
William Kentridge, Vitshois M. Bondo, 
Ephrem Solomon, Phoebe Boswell… 
[23/1 tot 27/2] ❑ ‘Tekening 
tentoonstellingen’ – Pedro Bakker, Arno 
Kramer, Jacobien de Rooij, Erik 
Matthijssen, Ron Amir… [5/3 tot 2/4]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
do-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘Entropical’ – Debra Solomon 
(Urbaniahoeve) – Jaromil Rojo [tot 21/2]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie’ – Marlene Dumas, 
Pyke Koch, Henry Moore, Carel 
Willink… [tot 31/12] ❑ ‘Spiegeloog – 
Het zelfportret in de Nederlandse kunst’ 
– Hendrik Valk, Gerrit van ‘t Net, Natasja 
Kensmil, Katharina Eleonore Behrend, 
Marinus Boezem, Else Berg… [tot 24/1] 
❑ ‘Talud’ – Hans Wijninga [tot 7/2] 
❑ ‘Onrust’ – Marlene Dumas, Lida Abdul, 
Esiri Erheriene-Essi, Lidwien van de 
Ven, Hertog Nadler, Annelise Coste… 
[tot 14/2] ❑ ‘Queensize – Vrouwelijke 
kunstenaars uit de Olbricht Collectie’ 
– Dawn Mellor, Lynette Yiadom-Boakye, 
Marilyn Minter, Rineke Dijkstra, Cindy 
Sherman… [13/2 tot 16/5]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 
di-zo 11-17u
❑ ‘Schildersparadijs Drenthe. Het 
landschap als inspiratiebron 1850-1930’ 
[tot 15/5] ❑ ‘The Glasgow Boys – Schots 
impressionisme 1880-1900’ [tot 7/2] 
❑ ‘Maya’s – Heersers van het 
Regenwoud’ [28/2 tot 4/9]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘Charley Toorop thuis in Bergen’ [tot 
31/3] ❑ ‘Silence out loud. Tentoonstelling 
van Joost Zwagerman’ – Sarah van 
Sonsbeeck, Léon Spilliaert, Dirk 
Braeckman, Ulay & Abramovic, Luc 
Tuymans… [tot 12/6]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 / 06 
520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Solo 7’ – Ton Boelhouwer [2/3 tot 
27/3]

Delft

Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1 – 015 260 23 58 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kijk, Jan Schoonhoven’ [tot 14/2]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ Shelly Nadashi [tot 24/1]

Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47 
070 444 3639 
wo-za 12-18u
❑ ‘Un certain regard – Group exhibition’ 
[6/2 tot 12/3]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ ‘Hungry Planet’ – Peter Menzel & 
Faith D’Aluisio [tot 28/2] 
❑ ‘Boeren. Avonturen op het land. Het 
boerenleven in de Nederlandse fotografie 
vanaf 1885 tot heden’ [tot 13/3]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘The Space Between’ – Harry 
Markusse, Sander Reijgers, Eelke van 
Willegen [tot 24/1] ❑ ‘From dust to dust, 
or digital’ – Otto Egberts, Marcel 
Wesdorp [30/1 tot 28/2]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Textielwerken’ – Martin Fenne [tot 
7/2] ❑ Andrea Freckmann – Lilian 
Kreutzberger [21/2 tot 20/3]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ Karel Appel (1921-2006) [tot 16/5] 
❑ Jan Toorop (1858-1928) [26/2 tot 29/5]

Mauritshuis
Plein 29 – 70 3023456 
ma 13-18u, di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Hoogte- en dieptepunten uit het 
depot’ [4/2 tot 8/5]

MegaStores Den Haag
Van der Kunstraat 123 
11-19u
❑ ‘As close to black as blue can be – 
group show of 31 students of the Fine Art 
department of KABK – curated by Ad de 
Jong’ [tot 29/1]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Skelet. De armatuur van het lichaam 
in de hedendaagse beeldhouwkunst’ – 
Matthew Day Jackson, Urs Fischer, 
Atelier van Lieshout, Gijs Assmann, 
Jonathan Marshall… [tot 7/2] ❑ 
‘Disegni’ – Arthur Spronken [tot 7/2] 
❑ ‘Schaduwplaats’ – Iris Le Rütte [tot 
7/2] ❑ ‘Virus’ – Eyal Assulin [12/2 tot 
28/3] ❑ Geer Steyn [12/2 tot 15/5] 
❑ ‘Imilonji Yembali (Melodies of 
History)’ – Nicholas Hlobo [12/2 tot 15/5]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘I am closer to you than your very self’ 
– Gijs Frieling, Hamid El Kanbouhi, 
Chaim van Luit [tot 31/1]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ Majda Vidakovic [tot 26/1] 
❑ ‘Ondertussen: iii initiative / Matteo 
Marangoni’ [tot 28/2] ❑ ‘Display Show. 
Samenstelling: Céline Condorelli, Gavin 
Wad en James Langdon’ [tot 20/3] 
❑ Daan Liu [27/1 tot 15/3]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Face to Face’ – Christoph Girardet & 
Matthias Müller, Bjørn Melhus, Stefan 
Panhans, Meg Stuart [6/2 tot 12/3]

Deventer

Architectuurcentrum Rondeel
Stromarkt 18c – 0570 611 901 
di-zo 13-17u
❑ ‘OnderDAK. Heden, verleden en 
toekomst van de sociale woningbouw in 
Deventer’ [tot 7/2]

Eindhoven

MU / Strijp S
Torenallee 40-06 – 040 2961 663 
ma-vr 10-18u, za 11-17u, zo 13-17u
❑ ‘Body of Matter. Body based bio art 
and design’ [tot 7/2]

Onomatopee
Willemstraat 27 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘Spielraum’ – Jasmina Cibic [tot 31/1]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De collectie nu: Performancekunst in 
Oost-Europa (1965-1985)’ [tot 28/2] 
❑ ‘Yellow Interior in 11.620 parts’ – 
Marie Lexmond [tot 13/3] 
❑ ‘Bibliotheektentoonstelling’ – Peter 
Liversidge [tot 22/1] ❑ ‘Positions #2’ – 
Anna Boghiguian, Chia-Wei Hsu, Nástio 
Mosquito, Sarah Pierce [tot 3/4] 
❑ ‘Srinagar (2015)’ – Praneet Soi [28/1 
tot 10/4] ❑ ‘Werken op papier’ – Anna 
Staritsky (1908-1981) [7/2 tot 27/5] 
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [20/2 tot 30/4]

Gorssel

MORE – Museum voor modern realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00 
di-zo 10-17u
❑ Ferdinand Erfmann (1901-1968) 
[31/1 tot 29/5]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ Anno Smith (1915-1990) [tot 16/5] 
❑ ‘Joris Laarman Lab’ [tot 10/4] 
❑ ‘David Bowie is’ [tot 13/3]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Het Nieuwe Dromen: anders kijken 
naar Haarlem’ [tot 27/2]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ Philippe Van Snick [tot 16/5] 
❑ ‘Inflected Objects #2 Circulation – 
Mise en Séance’ – Martijn Hendriks, 
Katja Novitskova, Vanessa Safavi, Dan 
Walwin [tot 16/5]

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6 – 023 5451581 
do-zo 12-17u
❑ ‘In search of Thomas Pynchon’ [tot 
8/3]

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Aad de Haas – Vroege periode’ [tot 
31/1] ❑ ‘Visual Vinyl’ – Salvador Dali, 
Hermann Nitsch, Jeff Koons, 
Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, 
Raymond Pettibon, Banksy… [tot 6/3] 
❑ ‘Archetypes and Residues’ – Thomas 
Raat [tot 6/3]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Machteld – Karel Appel’s Muse’ [tot 
17/4] ❑ ‘A posteriori’ – Hans van 
Houwelingen [23/1 tot 17/4]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘Paradijs in de bergen’ – Ernst Ludwig 
Kirchner (1880-1938) [tot 10/4]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘de hindelooper kamer’ – John Bock 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘Horizonnen – kunst in 
een veranderend friesland’ – Gerhard 
Richter, Elma Alkema, Gerrit Benner, 
Robert Zandvliet, Tacita Dean… [tot 
14/2] ❑ ‘Gerrit Bennerprijs voor 
Beeldende Kunst 2015’ – Sjoerd de Vries 
[tot 28/2]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sebastiaan. Van martelaar naar gay 
icon’ [tot 30/9] ❑ ‘Ceramix. Keramiek en 
kunst van Rodin tot Schütte’ [tot 31/1] 
❑ ‘Fotoboeken 1968-2015 en recent 
werk’ – Toon Teeken [tot 28/2] 
❑ ‘Hold Your Beliefs Lightly’ – Grayson 
Perry [26/2 tot 5/6]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Domestic Affairs: the house is a home 
to the paradox’ – Chris Kabel, Studio 
Droog, Metahaven, Alec Momont, Studio 
Swine… [tot 28/2]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Marres Currents #3: sightseeing’ [tot 
5/2] ❑ ‘Notes on Creativity’ – Ferran 
Adrià [10/3 tot 3/7]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
❑ ‘Here It Comes’ – Simone Forti [31/1 
tot 3/4]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sign of the Times, social media van de 
middeleeuwen’ [tot 30/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
❑ ‘Sculpture for a Modern World’ – 
Barbara Hepworth (1903-1975) [tot 
17/4]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2016. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 2016 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will
be released on March 15th, 2016.
Please send your information before
February 15th, 2016 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44 
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘C.o.C.A. Foundation Art Prize 2015: 
Paul Geelen – gecureerd door Niekolaas 
Johannes Lekkerkerk’ [10/2 tot 13/3]

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30, gesloten op 
feestdagen
❑ ‘Hemelbestormers’ – Julieta Aranda, 
Marinus Boezem, Agnes Meyer-Brandis, 
Laurent Grasso, Alicja Kwade, Katie 
Paterson, Thomas Ruff [tot 14/2] 
❑ ‘Territorial Drift’ – Otobong Nkanga, 
Lara Almarcegui, Pieter Paul Pothoven, 
Irene Kopelman, Ben Russell [4/3 tot 
1/5]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 
31/12/2017] 
❑ ‘Tijdelijk Modemuseum’ [tot 8/5]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘The Least Wanted Travel the Most’ – 
Roi Alter, Tudor Bratu, Fotini Gouseti 
[11/2 tot 12/3]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Here and Now!’ – Mathias Kessler 
[tot 31/1] ❑ ‘The Political Line’ – Keith 
Haring [tot 7/2] 
❑ ‘Rode welvaart. Sovjet Design 
1950-1980’ [tot 14/2] 
❑ ‘Insteken, omslaan,… Breiwerk van 
Chanel tot Westwood’ [tot 13/3]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘In scene gezet’ – Barry Flanagan, 
Stephen Prina, Ryan Gander, Walter van 
Beirendonck, Robert Wilson… [tot 31/1] 
❑ ‘In mijn verzamelingen kan ik wonen’ 
– Lies Ros [tot 5/6] 
❑ ‘Sensory Spaces 7’ – Aleksandra 
Domanovic [tot 24/1] 
❑ ‘Van Bosch tot Bruegel – De 
ontdekking van het dagelijks leven’ [tot 
24/1] 
❑ ‘Growing Icon ‘ – Diet Wiegman [tot 
14/2] 
❑ ‘Glückhaben’ – Martin Assig [tot 21/2] 
❑ ‘Maanmensen’ – Pam Emmerik [tot 
28/2] 
❑ Thomas Rentmeister [tot 14/2] 
❑ ‘Blue and Red’ – Zhou Tao [tot 14/2] 
❑ ‘Sensory Spaces 8’ – Mike Nelson 
[13/2 tot 5/6] ❑ ‘Vocabulary of Solitude’ 
– Ugo Rondinone [13/2 tot 29/5] 
❑ ‘Project Rotterdam’ – Koen Taselaar, 
Melle Smets, Christien Meindertsma, 
Weronika Zielinska… [13/2 tot 31/7]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Stephan 
Vanfleteren’ [tot 27/3] 
❑ ‘Quickscan NL#01’ – Stephan Keppel, 
Batia Suter, Laurence Aëgerter, Ola 
Lanko… [23/1 tot 8/5] 
❑ ‘Ulay/Polaroids’ [24/1 tot 1/5] 
❑ ‘American Neon Signs by Day & Night’ 
– Toon Michiels (1950-2015) [24/1 tot 
1/5]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u
❑ ‘SuperLandEscapes. Actuele en 
vernieuwende landschapscollages tussen 
beeldende kunst en design. Curation: 
Studio Makkink & Bey’ – Marijke 
Annema, Gabriel Ann Maher, Ea Polman, 
Nadine van Veldhuizen, Dan Adlesic… 
[tot 6/3]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Rotterdam Cultural Histories #6: 
Video in het Lijnbaancentrum’ [tot 7/2] 
❑ ‘Spending Quality Time With My 
Quantified Self’ – Momu & No Es, Anni 
Puolakka & Jenna Sutela, Amy Suo Wu, 
Anna Zett, Kate Cooper, Alexandra 
Navratil… [11/2 tot 10/4] 
❑ ‘The Back Room I’ – Paul Beckman 
(1946–2000) [11/2 tot 10/4]

V2 – Institute for the Unstable Media
Eendrachtsstraat 10 – 010/206.72.72 
do-zo 11-18u
❑ ‘Data in the 21st Century’ – PWR 
Studio, Dominikus Baur & Lev Manovich, 
Max Dovey & Manetta Berends, Kyle 
McDonald… [tot 14/2]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Gesammtt kkunnsttMeshuggahh-
Laandtttt’ – Charlemagne Palestine 
[29/1 tot 1/5] 
❑ ‘Relational Stalinism – The Musical ‘ 
– Michael Portnoy [29/1 tot 6/3] 
❑ ‘Para / Fictions’ – Calla Henkel & Max 
Pitegoff, Mark Geffriaud, Laure 
Prouvost, Oscar Santillan, Lucy Skaer 
[29/1 tot 9/4/2017]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123 
vr-zo 13-17u
❑ ‘Search for Paradise’ – Arita Baaijens 
[tot 10/4]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 4/9] 
❑ ‘De werkelijkheid van Jan 
Schoonhoven (1914-1994)’ [tot 14/2]

Sittard

De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460 
di-zo 11-17u
❑ ‘Reading the River’ – Basia Irland [tot 
21/2]

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] 
❑ ‘Perpétuel’ – Kees de Goede [tot 31/1] 
❑ ‘Boekpresentatie NU’ – Joost 
Zwagerman & Marc Mulders [tot 13/3] 
❑ ‘Mark Wallinger: Race, Class, Sex – 
een bijzonder bruikleen’ – [23/1 tot 
22/1/2017] 
❑ Roni Horn [23/1 tot 29/5]

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75 
di-vr 10-17u
❑ ‘Figuratie; van Cobra tot Studio Job’ 
[tot 6/3] ❑ ‘Fiber Futures / Kunst uit 
Japan’ [tot 7/2] ❑ ‘Co-creatie / in het 
TextielLab’ [tot 17/3] 
❑ Sheila Hicks [27/2 tot 5/6]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Unstated (or, Living Without 
Approval)’ – Stefanos Tsivopoulos, 
Abdullah Abdul en Masun Hamo, Hito 
Steyerl, Jonas Staal, Société Réaliste, 
Nicoline van Harskamp… [30/1 tot 1/5]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘We Are the Time Machines: Time and 
Tools for Commoning’ [tot 13/3]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 16/5] 
❑ ‘Prooff Stand. Werk- en 
woonlandschap van Studio Makkink & 
Bey’ [tot 30/9] ❑ ‘Zigzag-stoel Rietveld’ 
[tot 13/3] ❑ ‘Lekker Licht’ – Gerrit 
Rietveld, Gabriel Lester, Roland 
Schimmel, Chris Kabel, Studio Wieki 
Somers, Jan van Munster… [tot 24/1] 
❑ ‘P.C. Wonder, romantisch schilder 
(1777-1852)’ [tot 13/3] ❑ ‘Beyond Data’ 
– Jeroen van Loon [tot 13/3] 
❑ ‘Kunst in Therapie. Performance van 
Emmeline de Mooij’ [tot 28/2]

Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38 – 030/231.38.35 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De heksen van Bruegel’ [tot 31/1]

Venlo

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

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 [tot 14/2]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘ROOD! Heilstaatvisioenen uit de 
Sovjet-Unie 1930-1941’ [tot 17/4] 
❑ ‘Dutch Identity, Nederlandse 
Portretfotografie NU’ – Pieter Henket, 
Martine Stig, Koos Breukel, Rineke 
Dijkstra, Charlotte Dumas… [tot 17/4] 
❑ ‘Als ik jou was…’ – Ans Markus [23/1 
tot 17/4]

Zwitserland
Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Metamorphoses of landscape’ – Jean 
Dubuffet (1901–1985) [31/1 tot 8/5]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, 
za-zo 11-17u
❑ ‘Dyed Channel’ – Marina Pinsky [22/1 
tot 10/4] 
❑ ‘Ongoing Retrospective (Chapter 2)’ 
– Zhana Ivanova [22/1 tot 4/2]

Museum der Kulturen Basel
Münsterplatz 20 – +41 61 266 56 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Opium ‘ [tot 24/1] ❑ ‘Holbein. 
Cranach. Grünewald. Masterpieces from 
the Kunstmuseum Basel’ [tot 28/2]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ ‘Joseph Beuys. Installations, actions & 
vitrins’ [tot 31/1] 
❑ ‘Cézanne to Richter. Masterpieces of 
the Kunstmuseum Basel’ [tot 21/2] 
❑ ‘Von Bildern. Strategien der 
Aneignung’ – John Baldessari, Richard 
Prince, Marcel Broodthaers, Sherrie 
Levine, Harun Farocki… [tot 24/1] 
❑ ‘Painting & Sculpture’ – Cy Twombly 
[tot 13/3]

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]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Milka Ritter Sport’ – Wolfgang 
Breuer [13/2 tot 3/4]

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] 
❑ ‘Embracing sensation’ – Silvia Gertsch 
– Xerxes Ach [tot 21/2] 
❑ ‘Ricco Wassmer 1915-1972. His 
Centenary Birthday’ [tot 13/3] 
❑ ‘Chinese Whispers. Recent Art from 
the Sigg & M+ Sigg Collections’ [19/2 
tot 19/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘About trees’ – Pipilotti Rist, Rodney 
Graham, Louise Bourgeois, Mark Dion, 
Berlinde De Bruyckere, [tot 24/1] 
❑ ‘Paul Klee. Pictures in motion’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Chinese Whispers. Recent 
Art from the Sigg und M+ Sigg 
Collections’ [19/2 tot 19/6]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Sviluppo – Parallelo’ [tot 31/1] 
❑ Michael Buthe (1944–1994) [tot 
31/1] ❑ ‘Jahresausstellung 
Zentralschweizer Kunstschaffen / 
Kabinettausstellung – Jeremias Bucher’ 
[tot 31/1] ❑ ‘Collectionneurs. Werke aus 
der Sammlung des Kunstmuseums Luzern 
und einer Genfer Privatsammlung’ [27/2 
tot 27/11] ❑ ‘Warum ich mich in eine 
Nachtigall verwandelt habe’ – Katinka 
Bock, Hans Josephsohn, Fabian Marti 
[27/2 tot 29/5]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Enigma. Jede Fotografie hat ein 
Geheimnis ‘ [tot 14/2] ❑ ‘Eurasia’ – Taiyo 
Onorato & Nico Krebs [tot 14/2] 
❑ ‘Total Records – Vinyl & Fotografie’ 
[27/2 tot 16/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
ma-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ ‘I Doubt You Share My Sensitivity’ – 
Maureen Kägi [21/2 tot 10/4]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Von Eugène Delacroix bis Giovanni 
Giacometti: Französische und 
schweizerische Zeichnungen aus der 
Sammlung’ [tot 24/4] 
❑ Hans Arp [30/1 tot 22/5] 
❑ William Tucker [30/1 tot 22/5] 
❑ ‘kalli rroos ‘ – Richard Tuttle [27/2 tot 
24/6]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u
❑ ‘They Printed It! Invitation cards, 
press releases, inserts and other forms of 
artistic (self-) marketing’ [tot 7/2] 
❑ ‘Before Present’ – Gabriel Sierra [tot 
7/2] ❑ ‘Building Modern Bodies. The Art 
of Bodybuilding. Curated by Jörg 
Scheller’ [tot 7/2] ❑ ‘The Playground 
Project’ – Aldo van Eyck, Isamu Noguchi, 
Palle Nielsen, Group Ludic, Yvan 
Pestalozzi, Piotr Uklanski… [20/2 tot 
15/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘A Golden Age’ [tot 6/3] ❑ ‘Wall, 
Frieze, Mural’ – Joan Miró [tot 24/1] 
❑ ‘Incognito’ – Tomi Ungerer [tot 7/2] 
❑ ‘Me/Not Me’ – Urs Lüthi, Egon 
Schiele, Cindy Sherman, Pipilotti Rist, 
Urs Fischer… [tot 28/2] ❑ ‘Dadaglobe. 
Reconstructed’ [5/2 tot 1/5] 
❑ Pipilotti Rist [26/2 tot 8/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u
❑ ‘Resistance Performed. Aesthetic 
Strategies under Repressive Regimes in 
Latin America’ [tot 7/2] ❑ Ian Cheng 
[20/2 tot 16/5] ❑ ‘Collection on Display: 
Momentary Monuments’ [20/2 tot 16/5]
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Personalia

Alain Badiou Filosoof. Hij is professor aan de École nor-
male supérieure en het Collège international de philosop-
hie, beide in Parijs. Naast romans, theaterstukken en poli-
tieke essays schreef  hij tal van boeken over filosofische 
onderwerpen. In 2015 publiceerde hij onder meer À la 
recherche du réel perdu (Paris, Fayard, 2015) en Métaphysique 
du bonheur réel (Paris, PUF, 2015). Begin januari 2016 ver-
scheen zijn essay in boekvorm Notre mal vient de plus loin. 
Penser les tueries du 13 novembre (Paris, Fayard, collectie 
‘Ouvertures’).

Steyn Bergs Onderzoeker en criticus.

Timmy De Laet Als onderzoeker verbonden aan de 
Universiteit Antwerpen en het Research Centre for Visual 
Poetics. Hij behaalde een master Theaterwetenschap aan de 
Universiteit Antwerpen en studeerde Danswetenschap aan 
de Freie Universität Berlin. Momenteel voltooit hij zijn 
proefschrift, getiteld Re-inventing the Past. Strategies of  
Re-enactment in European Contemporary Dance. Daarnaast 
werkt hij mee aan het FWO-onderzoeksproject De 
Didaskalische Verbeelding, dat focust op creatieprocessen in 
de hedendaagse podiumkunsten.

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Tot 2015 was zij als docent 
verbonden aan de afdeling Kunst en Cultuur van de Vrije 
Universiteit, Amsterdam. Sindsdien werkt ze als zelfstandig 
onderzoeker gespecialiseerd in de geschiedenis van het 
museum van moderne kunst, met een accent op canonvor-
ming, ordeningsprincipes en presentatiemodellen.

Hermann Pitz Beeldend kunstenaar. Leeft en werkt te 
München. Hij studeerde van 1975 tot 1981 aan de 
Hochschule der Künste (thans University of  the Arts) in 
Berlijn. Sinds 1990 is hij als adviseur verbonden aan de 
Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam, en 
sinds 2003 is hij professor aan de Akademie der Bildenden 
Künste München. Hij stelde onder meer tentoon in Witte de 
With (Rotterdam, 1991), het Paleis voor Schone Kunsten 
(Brussel, 1996) en Museum Haus Lange (Krefeld, 2001). 
Hij nam deel aan documenta in 1987 en 1992, en aan 
Skulptur Projekte Münster in 1987 en 1997.

Christophe Van Gerrewey Hij is auteur van onder meer 
de essaybundel Over alles en voor iedereen (Amsterdam/
Antwerpen, De Bezige Bij, 2015) en van Architectuur, een 
gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 
volgens Geert Bekaert (Gent, A&S/books, 2015). Hij is redac-
teur van een nummer van OASE over ‘The First Decade’ van 
OMA/Rem Koolhaas. Sinds september is hij professor 
Architectuurtheorie aan de École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL).

Riet Wijnen Woont en werkt in Amsterdam. Ze voltooide 
in 2012 haar master aan het Sandberg Instituut 
(Amsterdam) en exposeerde in binnen- en buitenland. In 
2013 won ze de zesde Sybren Hellinga kunstprijs. Naast 
haar werk als beeldend kunstenaar is ze betrokken bij 
Kunstverein (Amsterdam) als Associated Curator. Samen 
met Kunstverein Publications brengt ze publicaties uit zoals 
Marlow Moss (2013), een alternatieve bibliografie over de 
gelijknamige Britse constructiviste, en Abstraction Création: 
Art non-figuratif (2014), een herdruk en vertaling van de 
vijf  cahiers (1932-1936) van het Franse kunstenaarscol-
lectief  Abstraction Création (1931-1936). (rietwijnen.nl)
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Alain Badiou – The Sons’ Discontents in Contemporary 
Civilisation
This is a Dutch translation of  an epilogue by French philosopher 
Alain Badiou, written for a collection of  texts by Sigmund Freud 
entitled Anthropologie de la guerre [The Anthropology of  War] (Paris, 
Fayard, 2010). Starting from Freud’s texts on the historical trans-
fer between generations – among which Civilisation and Its 
Discontents is the best known – Badiou analyses one symptom of  
our ‘contemporary discontent’: the ‘growing confusion of  our 
sons’. According to Badiou, contemporary society offers only one 
legitimate type of  ‘initiation’ for (male) adolescents: le corps méri-
tant, the deserving, or creditable body which is perfectly adapted to 
the market. ‘Sons’ who reject this possibility can only choose 
between two illegitimate alternatives: the ‘perverse body’ (the eter-
nal adolescent who refuses to become a – mature – subject) and 
the ‘sacrificed body’ (i.e. the terrorist). Inspired by Arthur 
Rimbaud, however, Badiou suggests another type of  initiation: a 
subject which counters the instrumentalization of  knowledge that 
typifies the ‘corps méritant’ by opting for ‘real free intellectual 
invention, the disinterested joy of  science and art’.
Civilisation and Its Discontents – Sigmund Freud – youth culture

Timmy De Laet – The Heritage of  the Future. On the 
Dialectics of  Innovation and Tradition in Contemporary 
Dance 
Although the notion of  ‘rupture with the past’ and the myth of  
‘tradition without tradition’ has long dominated the discourse and 
imagery of  contemporary dance, during the last two decades the 
notion of  tradition has become more and more important, both in 
Flanders and beyond. This observation is Timmy De Laet’s starting 
point for a detailed discussion of  the way choreographers have re-
evaluated tradition in the last twenty years. De Laet discusses 
three performances by French choreographer Jérôme Bel in order 
to demonstrate the transformations which the status of  tradition 
undergoes in his work and links these to shifts in philosophy and 
(critical discourse on) other art disciplines. He concludes that Bel’s 
attitude towards tradition (and that of  other dancers and artists) 
has changed from an ironic/postmodern stance to an intimate 
approach in which the past is ‘embodied’ in order to relive it.
Jérôme Bel – contemporary dance – postmodern dance – tradition

Hermann Pitz – Hidden Tradition in the Data Room
This text reflects on tradition and the transfer of  knowledge in the 
context of  the visual arts and art education since the seventies. 
The author first discusses his personal confrontation with 
tradition(s) as a young boy and art scholar, and the way his atti-
tude towards it (them) developed. Pitz then discusses the transfer 
of  knowledge and traditions within the art academy from his 
viewpoint as a teacher. He concludes with some reflections on the 
way the younger generation of  artists deal with tradition. 
Art education – contemporary art – tradition

Christophe Van Gerrewey – The Boundaries of  the Art Work. 
Dominique Gonzalez-Foerster (and Marcel Duchamp) in 
Centre Pompidou, Paris
Van Gerrewey reviews a show by Dominique Gonzalez-Foerster 
(DGF) which is on view until 1st February in the Centre Pompidou, 
Paris. He discusses the ways DGF pursues and extends the strate-
gies developed by Duchamp to enlarge and question our notions of  
works of  art. 
contemporary art – Marcel Duchamp – Dominique Gonzalez-
Foerster – tradition 

Steyn Bergs – Conversation with Riet Wijnen
This interview with Dutch artist Riet Wijnen discusses her works 
since 2012, in which she addresses the modernist heritage of  
abstraction. It covers Wijnen’s two main topics: the construction 
of  ‘art history’ and the ‘open’ relation between form and language 
in abstract art. 
abstract art – contemporary art – Riet Wijnen

Fieke Konijn – In search of  0,10, – The Last Futurist 
Exhibition of  Painting (Petrograd, 1915-1916)
This is a review of  an exhibition (Fondation Beyeler, Basel, 4th 
October 2015 – 10th January 2016) whose topic is the historic 
exhibition of  Russian constructivist art 0,10 – The Last Futurist 
Exhibition of  Painting held in the winter of  1915/1916 in Petrograd 
(now St. Petersburg). Konijn analyzes the canonization of  the 
0,10 exhibition as one of  the most important exhibitions of  the 
20th Century and how Kazimir Malevich’ Black Square – which 
was part of  the show – acquired its mythical status. She discusses 
the art-historical research on 0,10 since 1994 and the (thorough) 
research for the Basel project presented in the catalogue. 
exhibition history – modernist art – Russian Constructivism – 
Kazimir Malevich 
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Apply for a Master’s 
programme 2016–2018
DEPARTMENTS:

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

NEW TEMPORARY PROGRAMMES:
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Reinventing Daily Life
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West den haag

Art Rotterdam

internationaal

06.02.2016 — 12.03.2016

FACE TO FACE
CHRISTOPH GIRARDET & MATTHIAS MÜLLER, Bjørn melhus,
STEFAN PANHANS & MEG STUART

 19.03.2016 — 07.05.2016

WITHOUT FIRM GROUND — VILÉM FLUSSER AND THE ARTS
ism ZKM Karlsruhe & Academie der Künste Berlin

——————————————————————————
11.02.2016, 11:00 —16:00 uur

REFLECTIONS/ENCOUNTERS 
MARK BAIN, PASCAL GIELEN, XANDER KARSKENS, REINBERT  
DE LEEUW, LIESBETH LEVY, THIJS LIJSTER & K. Schippers 

arminius kerk (tegenover museum boijmans), 11.02.2016, 20:00 — 22:00 uur, tickets: www.westdenhaag.nl

ALLEN GINSBERG IN THE NETHERLANDS — 1983 REVISITED
MONDRIAAN KWARTET, PALINCKX EN PALINCKX, HAN BUHRS,  
EDDIE WOODS & JOEP BREMMERS

——————————————————————————
24.02.2016 — 28.02.2016

ARCO MADRID 2016
et Al. — FOR THE COMMON GOOD

——————————————————————————
groenewegje 136, 2515 LR, Den HaAg, +31 (0)70 392 53 59 — www.westdenhaag.nl 
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IF I CAN’T DANCE, 
I DON’T WANT TO BE PART OF 

YOUR REVOLUTION 

Details of the programme at 

WWW.IFICANTDANCE.ORG

EDITION VI – 
EVENT AND DURATION

2015 – 2016

PERFORMANCE IN RESIDENCE

Erin Alexa Freedman and Lili Huston-Herterich
Fred Moten

Peter Pál Pelbart 
Vivian Ziherl

COMMISSIONS

Leonor Antunes
Alex Martinis Roe

Naufus Ramírez-Figueroa
Joke Robaard


