
België – Belgique
P.B.

BRUSSEL X
3 / 2964

P706236

nr. 180
maart – april 2016
jaargang 30

www.dewitteraaf.be

redactie & administratie: DWR/TWR vzw
Postbus 1428 – 1000 Brussel 1

t.: 32(0)2 223.14.50 – email info@dewitteraaf.be
dertigste jaargang – ISSN 0774-8523

verschijnt tweemaandelijks – 14.000 ex.
afgiftekantoor Brussel X

toegelaten gesloten verpakking Brussel X 3/187

1 Rudi Laermans
Eeuwige Bildung?
4 Daniël Rovers
De woorden en de schilderijen. Gesprek 
met T.J. Clark 
7 Christophe Van Gerrewey
Architectuur studeren. Gesprekken over 
ontwerpstudio’s en onderwijs met  
Kersten Geers, Dirk Somers, Jan De Vylder 
en Jo Taillieu

11 Koen Brams & Dirk Pültau
1974 - 1982: de triomfen van een 
(vereniging voor een) spookmuseum. 
Interview met Marc De Cock, oud-voorzit-
ter van de Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst van Gent 
(deel 3)
15 Koen Brams
Seth Siegelaub: tentoonstelling & 
catalogus

19 Fieke Konijn 
Artistiek self-management in de jaren 
vijftig en zestig. Over The Artist as Curator. 
Collaborative Initiatives in the 
International Zero Movement 1957-1967

Ondertussen 1 –28

Candida Höfer

Museum van Hedendaagse Kunst Gent II,1995

RUDI LAERMANS

1.

Vanwaar de notie van Bildung? Waarom 
had én heeft die zo’n belangrijk aandeel in 
de legitimatie van de kunsten in het alge-
meen en van de kunstbeleving in het bijzon-
der? Waarom lijkt de gedachte dat de kun-
sten op een onvervangbare wijze de 
persoonlijkheid vormen tot op de dag van 
vandaag het ultieme argument om bijvoor-
beeld overheidssubsidies voor de kunsten te 
legitimeren, ook al weten we ondertussen 
dat er een mattheuseffect speelt en vooral 
hoogopgeleiden in de concert- of  theaterzaal 
zitten? In het openingshoofdstuk van zijn 
studie Het civilisatieproces geeft Norbert Elias 
alvast een eerste historische vingerwijzing. 
Hij schetst er bondig ‘de sociogenese van de 
begrippen ‘beschaving’ en ‘cultuur’ ’.1 Het 

ontstaan van die noties hing deels samen 
met verschillen in elitevorming tussen 
Frankrijk en Duitsland, maar op de achter-
grond speelde tevens de overgang van een 
standen- naar een klassenmaatschappij: de 
burgerij nam het over van de adel. Voor de 
Franse aristocratie en haar buitenlandse 
imitatoren, die zweerden bij de idee van 
beschaving, primeerden goede manieren en 
etiquette: uiterlijkheid of  ‘de juiste verschij-
ning’ gaven de doorslag bij het tonen van 
goede smaak. Beschaving, dat was bijvoor-
beeld eloquent en met gemak kunnen con-
verseren over banale onderwerpen, of  zich 
elegant, maar niet al te opzichtig weten te 
kleden. De opkomende Duitse burgerij ging 
zich tijdens de tweede helft van de 18e eeuw 
almaar sterker afzetten tegen deze nadruk 
op vertoon en ‘schone schijn’. Ze kwam 
onder de noemer ‘cultuur’ op voor een 
levensstijl die voorrang gaf  aan ‘het geestes-
leven’ en ijverde daarom voor het bijschaven 

of  perfectioneren van de individuele per-
soonlijkheid (deze visie sloot deels aan bij de 
oorspronkelijke Latijnse betekenis van het 
woord cultura, dat is afgeleid van colere: 
bewerken, onderhouden, verzorgen…). 
Samen met de wetenschappen kregen de 
kunsten – of  juister: geslaagde kunstwerken 
– bij het cultiveren van ‘het individuele zijn’ 
of  ‘de innerlijkheid’ van meet af  aan een 
centrale rol toebedeeld. Naast een soms con-
fronterende spiegel hielden zij de mens 
immers ideaalbeelden voor waar een ethisch 
appel van uitging. Bovendien zou het lezen 
van poëzie of  het beluisteren van muziek op 
een intrinsieke manier bijdragen tot de per-
soonsontwikkeling omdat in deze activitei-
ten de diverse menselijke faculteiten, zoals 
voelen en denken of  verbeeldingskracht, 
harmonieus met elkaar kunnen dialogeren. 
Het is tegen deze algemenere sociale en 
intellectuele achtergrond dat Immanuel 
Kant zijn invloedrijke Kritik der Urteilskraft 

Bildung / esthetische 
opvoeding
Waarom heeft de notie van Bildung nog 
steeds zo’n belangrijk aandeel in de 
legitimatie van de kunsten, vraagt Rudi 
Laermans zich af  in de openingstekst 
van dit nummer. Waarom is de gedach-
te dat de kunsten ‘onze persoonlijk-
heid vormen’ nog steeds het ultieme 
argument om het belang van kunst 
(en kunstsubsidies) te legitimeren? 
Die oude humanistische gedachte lijkt 
wel onuitroeibaar! Tegelijk stelt hij 
vast dat de hedendaagse alternatieven 
voor de kunst-als-Bildung-gedachte 
nog een stuk problematischer zijn: het 
blijkt immers om neoliberale leuzen 
te gaan. Volgens Laermans krijgt de 
oude Bildungsgedachte tegen die ach-
tergrond een kritische lading en is een 
afgeslankt Bildungsconcept in het licht 
van de huidige kunstproductie wel de-
gelijk nog zinvol en zelfs noodzakelijk. 
Hij bepleit een Bildungsbegrip waarin 
niet meer de hoogdravende idee van 
‘zelftransformatie-door-kunstbeleving’ 
centraal staat, maar het besef  van ‘het 
verschil tussen wie we thans zijn en 
wie we kunnen worden’: ‘Thans nog 
de idee van Bildung verdedigen, is voor 
alles opkomen voor het bewaren – ook 
in de zin van het herinneren – van die 
mogelijkheid tot verandering.’
 Ook in het gesprek dat Daniël Rovers 
voerde met kunsthistoricus T.J. Clark 
staat de ‘opvoedende waarde’ van 
kunst voorop. Hoewel Clark vooral 
bekendstaat als pionier van de ‘social-
historybenadering’, heeft hij altijd 
ruime aandacht geschonken aan de 
onherleidbare complexiteit van het 
beeld zélf. Volgens hem kunnen de wer-
ken van oude en moderne meesters als 
Poussin of  Cézanne zelfs een andere 
‘ethiek van het beeld’ aanwijzen en 
bieden ze een alternatief  voor een cul-
tuur van pseudovisuele boodschappen 
die diepgaand bepaald wordt door het 
kapitaal. Christophe Van Gerrewey 
gaat met vier architecten (Kersten 
Geers, Dirk Somers en Jan De Vylder & 
Jo Taillieu) in gesprek over onderwijs in 
de architectuur. Alle vier blijken ze spe-
cifieke methodes te hebben uitgewerkt 
om de concentratie van studenten aan 
te scherpen en – haast in ‘esthetische’ 
zin – op concrete aspecten van het ont-
werpen te richten. De Vylder & Taillieu 
hebben daartoe zelfs de computer uit 
het atelier verbannen! Daarnaast heeft 
elk van hen ook een specifieke omgang 
met historische architectuurreferen-
ties ontwikkeld, om een tegenwicht 
te bieden aan de overgemediatiseerde 
architectuurcultuur – meteen een link 
met de vorige nummers van De Witte 
Raaf over traditie en overdracht.
 We publiceren het derde deel van het 
gesprek van Koen Brams & Dirk Pültau 
met Marc De Cock, ex-voorzitter van 
de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), over de 
periode 1974-1982 – een spannende 
tijd waarin onder meer het autonome 
Museum van Hedendaagse Kunst van 
Gent werd opgericht (in 1975), met 
Jan Hoet als eerste directeur. Koen 
Brams trok naar het Stedelijk Museum 
Amsterdam en nam er een prikkelende 
tentoonstelling over Seth Siegelaub 
onder de loep, de mythische organi-
sator van manifestaties en tentoon-
stellingen van ‘conceptuele kunst’. 
Siegelaub blijkt veel méér dan alleen 
een bedenker van nieuwe tentoonstel-
lingsformats te zijn geweest – zo was hij 
ook tapijtverkoper, samensteller van 
bibliografische overzichten, politiek ac-
tivist… Tot slot bespreekt Fieke Konijn 
de publicatie The Artist as Curator over 
het self-management van kunstenaars 
in de periode 1957-1967. 

Eeuwige Bildung?
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(1790) concipieerde en Friedrich Schiller 
zijn beroemde brieven over esthetische 
opvoeding (1793) schreef; even later zou 
Wilhelm von Humboldt nadrukkelijk voor 
alle universiteitsstudenten een brede vor-
ming of  Bildung bepleiten, naast de meer 
gespecialiseerde beroepsopleiding.2

 De historische tegenstelling tussen 
beschaving en cultuur, uiterlijk vertoon en 
innerlijke Bildung, blijft hoogst actueel. 
Ofwel overheerst de glamour van de lifestyle 
– met haar nadruk op praal en parade – die 
de hedendaagse consumptiecultuur ten 
onrechte beweert te democratiseren; ofwel 
ligt de klemtoon op immateriële waarden en 
wordt het ontwikkelen van ‘het wezenlijke 
zelf ’ centraal gesteld. In zijn ondertussen 
enigszins gedateerde, maar nog altijd 
invloedrijke sociologie van de Franse burge-
rij – de basisdata stammen uit de jaren zestig 
– verbindt Pierre Bourdieu dit verschil in 
levensstijl en waardenprioriteiten net als 
Elias met de statusstrijd tussen twee sociale 
groepen.3 Bourdieu plaatst de economische 
burgerij tegenover haar minder kapitaal-
krachtige culturele pendant, die het qua 
aanzien vooral moet hebben van haar hoge 
opleiding en daarmee overeenstemmende 
beroepsposities. Beide fracties associëren 
zich met kunst, maar op een onderling strij-
dige manier. Als indirecte erfgenaam van de 
vroegere aristocratie etaleert de economi-
sche burgerij een klassieke luxesmaak en 
laat ze het breed hangen. Ze slaat bij anti-
quairs oude kunst in en betaalt met plezier 
de dure tickets voor de beste plaatsen in de 
opera. De culturele burgerij legt zich veeleer 
toe op de moeilijkere uitingen van de heden-
daagse kunst: ze excelleert in aristocratisch 
ascetisme, aldus Bourdieu. Net als het vroe-
gere Duitse Bildungsbürgertum misprijst ze 
de grootburgerlijke gehechtheid aan het 
materiële en uiterlijke vertoon en legt ze de 
klemtoon op intellectueel raffinement of, in 
de oude terminologie, het cultiveren van 
geest of  innerlijkheid. Wie Bourdieu naast 
Elias legt, komt inderdaad tot de conclusie 
dat er weinig is veranderd en dat de idee van 
Bildung blijft wat ze van meet af  aan was: 
een specifieke klassenideologie of, minder 
polemisch gesteld, een bewust gecultiveerd 
bindmiddel voor de sociale identiteit van een 
welbepaalde klassenfractie. Die zou via het 
onderwijs tevens een breder draagvlak creë-
ren voor haar culturele visie, wat volgens 
Bourdieu neerkomt op het uitoefenen van 
symbolisch geweld. Of  het basis- en secun-
dair onderwijs de kunsten thans nog steeds 
op een pedestal plaatsen, zo ze dat natuur-
lijk al ooit deden, valt echter evenzeer te 
betwijfelen als Bourdieus globale karakteri-
sering van de culturele burgerij. Voor zover 
deze al blijft vasthouden aan de gedachte 
van Bildung of  persoonlijkheidsvorming, 
heeft ze die notie drastisch verruimd. Deels 
heeft dat te maken met een bredere, vaak 
omnivoor genoemde vorm van cultuurcon-
sumptie: in de ervaring van vele hoogopge-
leiden offreren thans ook de betere pop of  
hollywoodfilm het soort van beleving dat 
voordien exclusief  met de kunsten werd ver-
bonden.4 Daarnaast kan ‘het spirituele zelf ’ 
tevens op een directere manier voluit wor-
den geëxploreerd en geperfectioneerd, zie 
bijvoorbeeld het succes van new age, yoga, 
mindfulness en andere oosters geïnspireer-
de ideeën en praktijken. Dat is Bildung in de 
postmoderne versie: niet zozeer een op de 
kunstbeleving geënt streven naar zelfverbe-
tering, maar een deels hedonistische, deels 
nog altijd puriteins aandoende jacht op 
authentieke zelfervaringen, waarbij men 
zich laat leiden door het ruime aanbod op de 
markt van persoonlijk welzijn en individueel 
geluk.5

2.

De affiniteit tussen Bildung en de kunsten 
kan nog op een andere, eerder breed-evolu-
tionaire dan historisch-sociologische 
manier worden begrepen. In deze alterna-
tieve lezing vormt de van oorsprong Duitse 
notie van Bildung een sleutelbegrip binnen 
de wellicht belangrijkste identiteits- of  
reflectietheorie die de verzelfstandiging van 
de kunsten begeleidde. Over de ‘autonomie 
van de kunsten’ is al bepaald veel inkt 
gevloeid. Deels heeft dat te maken met de 
aanhoudende verwarring over deze uit-
drukking, die zowel verwijst naar de maat-
schappelijke zelfstandigheid van het kunst-
gebeuren in toto, bijvoorbeeld tegenover 
politieke of  religieuze bemoeienissen, als 

naar de status van het individuele kunst-
werk. Uiteraard worden theaterteksten of  
romans nooit geschreven in een sociaal-
cultureel vacuüm. Al even vanzelfsprekend 
is dat het kunstensysteem haar globale 
maatschappelijke onafhankelijkheid dankt 
aan meerdere indirecte afhankelijkheden. 
Het moderne kunstgebeuren wordt inder-
daad gekenmerkt door een relatieve autono-
mie: het is structureel gekoppeld aan onder 
meer het functioneren van kunstmarkten 
of  het bestaan van overheidssubsidiëring. 
Tegelijk hangt de maatschappelijke zelf-
standigheid van de kunsten (die dus van de 
autonomie van individuele kunstwerken 
moet worden onderscheiden) nauw samen 
met de globale architectuur van de moder-
ne samenleving.
 Onze maatschappij is functioneel gediffe-
rentieerd: ze valt uiteen in grote deeldomei-
nen of  subsystemen als de economie, het 
onderwijs, de politiek, het recht… én de 
kunsten.6 Elk van deze sferen legt zich in 
principe – maar de facto niet altijd – toe op 
één enkele primaire maatschappelijke func-
tie of  opgave, zoals de productie en distribu-
tie van goederen bij schaarste (de econo-
mie), het nemen van collectief  bindende 
beslissingen (de politiek), normhandhaving 
(het recht) of  het overdragen van gespecia-
liseerde kennis (het onderwijs). Bij de kun-
sten was deze functie echter altijd onduide-
lijk. ‘In theorie’, en deze uitdrukking mag 
hier letterlijk worden genomen, kan men 
die bijvoorbeeld omschrijven als het op 
gerichte wijze mobiliseren van de zintuiglij-
ke waarneming, via mediumspecifieke ‘vor-
men’ als kleuren of  klanken, voor het com-
municeren van betekenissen. Daarbij speelt 
altijd ook in meerdere of  mindere mate een 
disjunctie tussen waarneming en commu-
nicatie: wat drukt de waargenomen kleu-
ren- of  klankencommunicatie nu precies 
uit? Zo bezien correspondeert met ieder 
kunstwerk een bij uitstek sociale act die het 
tegelijk een beetje tot zeer sterk dwars-
boomt. Deze zowel abstracte als externe 
omschrijving van het kunstgebeuren stamt 
van Niklas Luhmann en is maatschap-
pijtheoretisch verdedigbaar.7 Binnen de 
samenleving of  het kunstensysteem zélf  ligt 
dat enigszins anders omdat in het woordje 
‘functie’ ook meteen de idee van bruikbaar-
heid meeklinkt. Daarmee belanden we 
opnieuw bij de historische koppeling van de 
kunsten aan het discours over Bildung, dat 
ik hierna for the sake of  argument meermaals 
tot een ietwat clichématig aandoend ideaal-
type versmal, waarbij ik abstractie maak 
van soms belangrijke variaties.
 Binnen de diverse deelsystemen als eco-
nomie, onderwijs of  recht kristalliseerden 
zich al snel domeinspecifieke doctrines uit 
die Niklas Luhmann reflectietheorieën 
noemt. Naar analogie met het proces van 
individuele zelfreflectie buigt zo’n theorie 
zich als het ware over een specifieke maat-
schappelijke sfeer om er de eigenheid van te 
bepalen. Zo reflecteert de onderwijskunde 
letterlijk over het onderwijs en maakt ze 
daar een zelfbeschrijving of  spreekwoorde-
lijke identiteitskaart van aan (feitelijk circu-
leren er binnen de onderwijskunde uiter-
aard meerdere zelfbeschrijvingen). Als 
reflectietheorie verduidelijkt de onderwijs-
kunde waar het in de formeel georganiseer-
de educatie om gaat en op basis van dat pas-
poort reikt ze eventueel conceptuele 
handvaten aan om de werking van het 
onderwijs te optimaliseren. De idee van 
Bildung deed voor de kunsten iets vergelijk-
baars. In het licht van hun groeiende ver-
zelfstandiging tot een aparte maatschappe-
lijke sfeer tijdens de tweede helft van de 18e 
eeuw, bood de Bildungsgedachte een alge-
meen kader voor het begrijpen van de alge-
mene inzet van de kunstpraktijk en vooral 
de kunstbeleving.8 In vergelijking met de 
onderwijs- of  de bestuurskunde ging (en 
gaat) het onmiskenbaar om een beperkte 
reflectietheorie: ze omvat zelfs weinig meer 
dan een handvol noties die zijn opgehangen 
aan één enkele semantische term.
 Begrepen als reflectietheorie oogt het dis-
cours over Bildung bijzonder dubbelzinnig. 
Zelfbeschrijving, het verhelderen dus van de 
identiteit van het kunstgebeuren, loopt er 
immers bijna automatisch over in zelflegiti-
matie, of  het justificeren van de autonomie 
van de kunsten. Deels komt dat uiteraard 
omdat de maatschappelijke functie van de 
kunsten niet eenduidig is. Bij het inzetten 
van Bildung als zelfbeschrijving van de 
kunsten wordt in de regel een aparte vor-
mende waarde aan de kunsten toegekend, 

zowel op grond van hun intrinsiek geachte 
verbondenheid met ‘het menselijke’ (ik kom 
daar nog op terug) als van het immanente 
samenspel binnen de esthetische ervaring 
tussen zintuiglijkheid en begripsmatigheid, 
‘percepten’ en concepten. Bij het legitime-
rend gebruik van de idee van Bildung-door-
kunst wordt dezelfde opvatting daarente-
gen ingezet om de paradox te ontwarren dat 
de kunsten weliswaar een apart domein 
vormen en dus maatschappelijk autonoom 
zijn, maar tegelijk een directe maatschappe-
lijke functie lijken te ontberen. Deze onge-
rijmdheid wordt alsnog ontmijnd door – in 
lijn met het discours over Bildung – naar 
een buitenmaatschappelijk (in de zin van 
niet-sociaal) gegeven uit te wijken: de kun-
sten ‘veredelen’ de individuele mens en vin-
den daarin hun broodnodige en ‘legitieme’ 
functie. Sociologisch gezien blijft dat een 
nogal kaduke denkbeweging, en ze wordt 
nog minder plausibel wanneer daar nog 
aan toegevoegd wordt dat de kunsten hun 
mensvormende opdracht enkel kunnen ver-
vullen indien ze worden ontslagen van iede-
re plicht tot directe bruikbaarheid. De 
bekende paradox dat kunst maatschappelijk 
nuttig is voor zover ze maatschappelijk nut-
teloos is, stapt al te gemakkelijk heen over 
het feit dat de vermeende functie van 
Bildung geen ‘functie’ is. De gerichtheid op 
‘het menselijke’, op een humanum of  univer-
sele humaniteit, staat immers los van elke 
algemene maatschappelijke problematiek. 
In voormoderne samenlevingen mag dat 
anders hebben gelegen, maar een moderne 
maatschappij heeft niet meteen nood aan 
mensen die zichzelf-omwille-van-zichzelf  
verbeteren of, in Schillers terminologie, 
zichzelf  esthetisch opvoeden (waarbij de 
staat eventueel een helpende hand uit-
steekt). Voor een maatschappelijke legiti-
matie van de kunsten levert de idee van 
Bildung kortom weinig soelaas, daarvoor 
committeert ze zich te sterk aan een moreel 
humanisme dat in alle betekenissen van het 
woord niet sociaal bindend is. 

3.

In essentie, en wanneer we de initiële inbed-
ding ervan buiten beschouwing laten, 
draait de idee van Bildung rond ‘meer mens 
worden’, het verkleinen van de afstand tus-
sen wie men is en wat men als individu zou 
kunnen zijn bij een sterkere en gerichtere 
ontplooiing van de eigen vermogens. ‘Meer 
mens worden’ was oorspronkelijk echter 
ook synoniem voor ‘een beter mens wor-
den’. Lange tijd was Bildung inderdaad een 
moreel project en markeerde de ermee cor-
responderende praktijk van regelmatige lec-
tuur of  volgehouden kunstparticipatie een 
specifieke etappe in de geschiedenis van ‘de 
zorg voor het zelf ’ (Michel Foucault).9 Door 
het toekennen van een algemene vormende 
waarde aan wetenschap en kunst werden 
‘het ware’ en ‘het schone’ consequent op 
‘het goede’ betrokken. Dat was niet écht 
nieuw – de idee is bijvoorbeeld ook al bij 
Plato te vinden – maar het discours over 
Bildung zorgde wel voor een nieuwe histori-
sche en sociale inbedding van deze gedach-
te. Esthetiek was hoe dan ook tevens een 
kwestie van ethiek; kunstervaringen lever-
den niet enkel zintuiglijk genot of  ‘belange-
loos welbehagen’ (dixit Kant) op, ze bezaten 
bovendien een ‘veredelend’ effect.
 Het in elkaar schuiven van kunst en 
Bildung resulteert – met een door Jacques 
Rancière geïnspireerde uitdrukking – in een 
humanistisch esthetisch regiem dat de kun-
sten symbolisch kadert op basis van een wel-
bepaald a priori: het menselijke.10 Deze 
notie, die ik hier niet als een begrip in strikte 
zin maar als conceptuele metafoor inzet, 
verwijst naar het verschil tussen de actuele 
en de virtuele mens, tussen de reëel bestaan-
de mens die regelmatig het goede nalaat of  
een gebrekkig zelfinzicht etaleert enerzijds, 
en de mogelijke mens die zijn morele en 
andere vermogens ten volle en in onderlinge 
harmonie ontplooit anderzijds. Het discours 
over Bildung varieert inderdaad op de veel 
oudere morele gedachte dat de mens een 
gespleten subject is, een duaal wezen dat 
laveert tussen goed en slecht, blinde emotio-
naliteit en gecontroleerde rationaliteit… 
Bildung impliceert juist het dichten van deze 
kloof  via onder meer de kunsten en, vooral, 
de kunstbeleving. Daarbij wordt steeds ver-
ondersteld dat ‘het menselijke’ op een direc-
te of  indirecte wijze het gedeelde referentie-
punt is van de meeste esthetische 

representaties. Dat ‘menselijke’ vormt tevens 
het fundament voor een veronderstelde 
gemeenschap, een ‘wij’ dat in principe door 
alle kunsten wordt aangesproken en vorm-
gegeven. Ook al adresseren die de facto een 
individuele toeschouwer of  luisteraar, prin-
cipieel richten ze zich steeds ook tot de mens-
heid als geheel. De mensheid vormt het vir-
tuele publiek van de kunsten: zij, en niet een 
specifieke klasse of  natiestaat, is de ware 
gemeenschap die de kunsten draagt en waar 
elke individuele toeschouwer per definitie 
deel van uitmaakt. Kunst is kortom wezen-
lijk humanistisch, en tevens humaniserend. 
Ze thematiseert ‘het menselijke’ op een 
esthetisch gefilterde manier en levert zo een 
vormend surplus op, voorbij het onderwijs 
en haar formele educatie. Dat surplus is veel-
zijdig en omvat behalve de harmonieuze 
interactie tussen diverse menselijke vermo-
gens binnen de kunstbeleving ook de con-
frontatie met kunstige representaties van ‘de 
dolende mens’ of  van lijden, dood en andere 
tragische levensfeiten en, complementair 
daaraan, met beelden van een geslaagd 
leven én samenleven (de promesse de bonheur 
die volgens Stendhal kenmerkend zou zijn 
voor de kunst).
 In zijn essay over ‘het affirmatieve karak-
ter van de cultuur’ uit 1937 heeft Herbert 
Marcuse een indringende en ondertussen 
klassieke kritiek op het humanistisch esthe-
tisch regiem en de bijhorende idee van 
Bildung geformuleerd.11 Marcuse parafra-
seert tot op grote hoogte de bekende kritiek 
van ‘de jonge Marx’ op het idealistische en 
daarom ideologische karakter van gods-
dienst of  religie. In de religie, aldus Marx, 
worden waarden als rechtvaardigheid of  
gelijkheid losgemaakt van de profane sfeer 
en consequent betrokken op het hemelse 
leven, om aldus de bestaande maatschappe-
lijke verhoudingen te legitimeren. Het gaat 
er niet langer om dat men hier en nu tegen 
het onrecht in de wereld ten strijd trekt: de 
enige echte lotsverbetering wacht de brave 
gelovige in het hiernamaals. Met de idee 
van Bildung-door-kunst correspondeert 
volgens Marcuse een vergelijkbare opsplit-
sing van de werkelijkheid in een ideëel 
waardenrijk, dat van de kunsten of  ‘hoge 
cultuur’, en een daarvan volstrekt verschil-
lende maatschappij. Het is de achilleshiel 
van elk streven om de kunsten binnen het 
discours over Bildung te situeren: het ach-
terliggende idealisme leidt af  van het 
bestaande onrecht. Daardoor verkrijgt de 
kunst volgens Marcuse een ideologische 
werkzaamheid die met de religie kan wor-
den vergeleken. Ze is, vrij naar Marx, het 
opium van de burgerij, die dit verdovende 
middel tijdens haar vrije tijd dankzij de zal-
vende frasen over Kultur en Bildung met 
goed geweten consumeert. De Bildungsbürger 
voelt zich ’s avonds in de concert- of  thea-
terzaal even een beter mens; de dag erna 
gedraagt hij zich opnieuw als een egoïsti-
sche kleinburger die voor alles zijn centen 
uittelt en het eigenbelang najaagt.
 Meerdere spraakmakende kunsttheorieën 
van recentere makelij continueren het 
humanistisch esthetisch regiem via een dia-
lectische omkering van de centrale premisse 
ervan. Ze nemen uiteraard akte van de 
bewuste vernietiging van schoonheid of  
aura binnen de avant-gardetraditie en ver-
ruilen het door Marcuse gegispte idealisme 
voor een of  andere vorm van materialisme. 
Tegelijk blijven ze vasthouden aan de basis-
gedachte dat de kunst(beleving) ‘veredelt’, 
alleen bezit ze die heilzame werking voort-
aan omdat ze niet harmonieus is en ‘het 
onmenselijke’ in ‘het menselijke’ toont. Zo 
toetst Theodor W. Adorno de twintigste-
eeuwse muziek aan de mate waarin zij de 
verzoening tussen de zinnelijkheid van de 
klanken en hun rationele organisatie wei-
gert. Alleen door in de traditie van de Tweede 
Weense School radicaal te kiezen voor de 
‘niet-identiteit’ kan de kunstmuziek nog een 
stem proberen te geven aan de onmenselijk-
heid van ‘het bestaande’ en een moreel-ver-
lichtend appel bezitten.12 Ook de ondertus-
sen wat weggedeemsterde esthetica van 
Jean-François Lyotard is geënt op de idee van 
‘het inhumane’ en verbindt die onmenselijk-
heid met een in wezen ethische opdracht 
voor de kunsten.13 En in Vlaanderen heeft 
vooral Frank Vande Veire vanuit een lacani-
aans geïnspireerde visie ervoor gepleit om 
‘het onmenselijke’ te herkennen in de esthe-
tische representaties van ‘het menselijke’.14 
Hoewel deze en vergelijkbare kunsttheorieën 
ogenschijnlijk met de humanistische traditie 
van Bildung-door-kunst lijken te breken, zet-
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ten ze die indirect verder. Kunst blijft wezen-
lijk een zaak van vorming, alleen maakt het 
eerdere positieve humanisme plaats voor een 
negatieve pendant: de mens wordt beter van 
de esthetisch getransformeerde confrontatie 
met ‘het onmenselijke’. 

4.

De klassieke Bildungsbürger mag dan al passé 
zijn, de idee van Bildung is dat duidelijk niet. 
In Duitsland behoort ze volgens Aleida 
Assmann tot het nationaal geheugen of  erf-
goed15; ook daarbuiten worden nog steeds 
pleidooien pro cultuursubsidiëring en kunst-
participatie gehouden of  justificaties van de 
vormende waarde van de humanities gegeven 
die het cultivatieargument variëren.16 Soms 
wordt de semantiek van Bildung daarbij nog 
expliciet gebruikt, maar vaker worden ande-
re, equivalente uitdrukkingen gemunt. Zo 
introduceerde voormalig Vlaams cultuurmi-
nister Bert Anciaux de neutraler klinkende 
term ‘culturele competentie’: die zou 
omhooggaan door regelmatig bibliotheekbe-
zoek of  het bijwonen van klassieke muziek-
concerten en theatervoorstellingen.17 De 
invulling van dat nieuwe wachtwoord laat 
alvast de kern van het begrip Bildung onaan-
geroerd. Het blijft gaan over zelfverbetering, 
al wordt eraan toegevoegd dat cultuurdeel-
name de individuele mogelijkheidszin ver-
groot en zo aanzet tot het maken van reflexie-
vere keuzes. De belangrijkste variatie op het 
thema kunst-als-Bildung vinden we mis-
schien wel ter linkerzijde in het kunstenveld 
zélf, al wordt ook hier een specifiek accent 
gelegd. Niet de kunst in het algemeen en 
haar persoonlijkheidsvormende waarde 
worden geprezen, wel het soort ideologie- of  
anderszins kritische kunst dat bijdraagt tot 
wat je ‘politieke verlichting’ zou kunnen noe-
men. Het veronderstelde verbeteringseffect 
van de kunsten wordt vernauwd tot hun 
politiek-educatieve impact. De mens wordt 
niet meer zozeer verbeterd als lid van een 
abstracte mensheid, maar als zoön politikon, 
als burger of  lid van de polis.
 Dat er een blijvend appel uitgaat van de 
gedachte dat kunst of  waardevolle cul-
tuuruitingen ‘veredelen’ op grond van hun 
oriëntatie op ‘het menselijke’, zegt ook veel 
over de moeilijkheid om andere zelfbeschrij-
vingen van – of  legitimaties voor – het 
kunstgebeuren te formuleren. Ook binnen 
de kunsten zullen weinigen het ideaal van 
individuele vorming of  ontwikkeling nog 
exclusief  verbinden met kunstbeleving of  
-participatie, en toch wordt het belang van 
de kunstervaring nog altijd opvallend vaak 
onderbouwd door naar begrippen uit de 
Bildungsfeer te verwijzen. Het doet inder-
daad ietwat archaïsch aan, alsof  we maar 
geen afscheid kunnen nemen van de mini-
reflectietheorie die de verzelfstandiging van 
de kunsten begeleidde. Maar misschien 
moeten we het Bildungsvertoog ook niet 
achteloos in de vuilbak van de geschiedenis 
kieperen of  in een populistische dan wel 
politiek-correcte kramp schieten wanneer 
iemand een variatie op het gezegde ‘Art is 
good for you!’ debiteert. Als we het exclusi-
visme en moralisme opzijschuiven die de 

gedachte van Bildung decennialang verge-
zelden, dan is – pour faire vite – zo’n huma-
nistische benadering zeer wel verdedigbaar, 
althans voor een deel van de huidige kunst-
productie en kunstbeleving.
 Als tegelijk bescheiden en toegespitste 
reflectietheorie articuleert de idee van 
kunst-als-Bildung wat er in de kunsten op 
het spel staat: ‘het menselijke’, of  het ver-
schil tussen wie we thans zijn en wie we 
kunnen worden, hoe kortstondig ook (voor 
de duur van een theatervoorstelling hebben 
we plots wél sympathie voor de loser of  de 
underdog, en zelfs voor de ‘slechterik’). In 
lijn met de Bildungsgedachte confronteren 
kunstwerken ons met dit onderscheid en 
roepen ze ons tevens op om onze potentiële 
menselijkheid te onderkennen: kunst is 
tegelijk realistisch en utopistisch. Deze 
humanistische insteek dekt zeker niet het 
hele spectrum van de hedendaagse kunst-
productie (strikt ‘zelfreflexieve kunst’ valt er 
bijvoorbeeld niet mee te ijken), maar voor 
een belangrijk segment van de actuele kun-
sten is deze oriëntatie nog altijd maatge-
vend, en dat zowel vanuit het gezichtspunt 
van de makers als – en misschien nog wel 
meer – van het publiek. Bovendien werden 
nogal wat kunstwerken in hun ontstaan 
door de Bildungsgedachte bepaald, waar-
door een beduidend deel van het (oude en 
recente) artistieke erfgoed nog steeds moei-
lijk te vatten is zonder de referentie aan ‘het 
menselijke’. Kunstproductie en -beleving 
blijven daarom van cruciaal belang binnen 
het publieke gesprek over wie we zijn én 
kunnen zijn. Daarmee is natuurlijk niet 
gezegd, laat staan bewezen, dat de deelname 
aan het kunstgebeuren effectief  ‘veredelt’. 
Allicht werd de daadwerkelijk vormende 
impact van de kunsten in de traditie van 
Bildung-door-kunst lichtelijk tot zwaar 
overschat, en was een regelmatige omgang 
met de kunsten slechts voor een minderheid 
van het publiek ook een essentieel levens-
ingrediënt, dat aanzette tot zelfverdieping en 
-verbetering. Een afgeslankt Bildungsbegrip 
ruilt daarom de idee van zelftransformatie-
door-kunstbeleving in voor de bescheidener 
gedachte van de mogelijkheid van een ver-
anderend zelfbegrip via de esthetische erva-
ring van ‘het (on)menselijke’. Thans nog de 
idee van Bildung verdedigen, is voor alles 
opkomen voor het bewaren – ook in de zin 
van het herinneren – van die mogelijkheid 
tot verandering. Wie trouwens verwacht dat 
deze potentie zich om de haverklap kan of  
zal realiseren, heeft het geheid verkeerd. Van 
meet af  aan handelde het discours over 
Bildung in feite enkel over gelukte kunstwer-
ken, die niet bepaald de meerderheid van de 
kunstproductie uitmaken. Dit impliceert 
overigens ook dat Bildung-door-kunst en 
canonvorming twee zijden van eenzelfde 
munt zijn. Enkel ‘het esthetisch hoogstaan-
de’ sorteerde een diepgaand vormend effect 
en was daarom ook de moeite waard om 
bewaard en doorgegeven te worden.
 Uiteraard stellen niet enkel de kunsten 
‘het (on)menselijke’ aan de orde, maar veel 
kunstwerken doen dat wél op een zowel 
aparte als aperte manier. De altijd singuliere 
wisselwerking tussen ‘percepten’, ‘affecten’ 
en ‘concepten’ die ieder geslaagd kunstwerk 

kenmerkt, mobiliseert meerdere menselijke 
faculteiten tegelijk met het oog op de zintui-
gelijke communicatie van betekenissen.18 
Zo’n werk bezit nooit de analytische helder-
heid of  eenduidigheid van een discursief  
betoog omdat – zoals Dirk Baecker gevat 
opmerkt – ‘kunst een zintuiglijke betekenis 
voortbrengt die haar betekenis eerder vindt 
in de zintuiglijkheid dan in de betekenis 
zelf ’.19 Juist door deze bijzondere modus van 
betekenisconstructie en -overdracht vormen 
de kunsten een autonoom domein binnen 
onze samenleving. Dat impliceert inderdaad 
‘toegangseisen’. De mogelijkheid om een 
kunstervaring op te doen die ‘het zelf ’ niet 
enkel beroert of  raakt, maar tevens tot een 
ander zelfbegrip uitnodigt, is niet vanzelf  
gegeven. Daarbij gaat het er niet om ‘zich 
open te stellen’, zoals een larmoyant aan-
doend parool ons wil doen geloven. Niet 
overgave, maar het (kunnen) geven van 
aandacht is doorslaggevend: zonder con-
centratie of, traditioneler gesteld, zonder 
contemplatie is een kunstervaring of  kunst-
begrip gewoonweg niet denkbaar. Het ver-
mogen tot concentratie, dat het samenspel 
mogelijk maakt tussen de diverse faculteiten 
waaraan een kunstwerk appelleert, staat in 
onze van informatie bulkende omgeving 
sterk onder druk. Dat is een bijkomend argu-
ment om de mogelijkheid van een ander zelf-
begrip centraal te stellen in de verdediging 
van het belang van de kunstbeleving.
 De idee van kunst-als-Bildung situeert de 
kunstproductie en vooral de kunstbeleving 
binnen een humanistisch en humaniserend 
waarderegister. Dat zorgde, zoals gezegd, 
lange tijd voor een drastische moralisering, 
maar belangrijker was en blijft de achterlig-
gende gedachte dat de kunst behalve een 
esthetische ook nog een andere waarde 
heeft. Kunstuitingen kunnen worden 
gewaardeerd – en ook geëvalueerd – vanuit 
hun oriëntatie op ‘het (on)menselijke’: 
daarbuiten bezitten ze geen vormende 
inslag. Discussies over kunstsubsidies of  
pogingen tot een algemenere legitimatie 
van de kunsten, kunnen het moeilijk stellen 
zonder dat soort van beroep op een waarde 
‘voorbij het esthetische’. Om individuele 
kunstwerken te verdedigen, volstaat het in 
veel gevallen om naar hun singuliere karak-
ter of  esthetische identiteit te verwijzen. Elk 
geslaagd kunstwerk haalt immers haar par-
ticuliere overtuigingskracht (die natuurlijk 
altijd woordvoerders behoeft) uit zichzelf. 
Verantwoordingen van het kunstgebeuren 
in toto of  de ondersteuning ervan vragen 
daarentegen om een koppeling met een 
algemener waarderegister. Thans is dat 
vaak economisch en/of  sociaal getint. Het 
heet dan dat de kunsten via toerisme en 
terugverdieneffecten bijdragen tot de stede-
lijke welvaart, een algemener klimaat van 
creativiteit en innovatie bevorderen, of  soci-
aal verbindend werken. Tegenover deze 
neoliberale parolen en hun schijnbaar 
empirisch gelijk, krijgt de tegelijk humanis-
tische en humaniserende benadering van 
de kunsten een kritische lading. Het blij-
vend appel dat van kunst-als-Bildung uit-
gaat, ligt in deze uitdrukking zélf  vervat: dit 
afwisselend onbeholpen en hooggestemde 
discours betrekt de kunst op een andere 
waarde vanuit de intrinsieke waarde van de 
kunst zélf. Het combineert kortom autono-
mie (de waarde van ‘het esthetische’) met 
heteronomie (het ‘(on)menselijke’).
 Het humanisme is al vaak de wacht aan-
gezegd, en niet door de minsten: de lijst gaat 
van Martin Heidegger over Michel Foucault 
of  Jacques Derrida tot Niklas Luhmann en 
Gilles Deleuze. In de kunsten kunnen we het, 
net als bijvoorbeeld in de politiek, misschien 
niet stellen zonder een minimaal én inclusief  
humanisme dat zowel ‘het menselijke’ als 
‘het onmenselijke’ – en vooral de kruising 
van beide – insluit. Zonder een dergelijk dis-
cours weten we vaak gewoonweg niet waar-
over we het hebben wanneer we het woord 
‘kunst’ gebruiken. En jawel, wanneer we dan 
bij het aanschouwen van een geslaagd 
kunstwerk ‘zeggen dat we mensen zijn, en 
vooral wanneer we dat ook willen zijn, wordt 
het onvermijdelijk dilettantisch’.20
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DANIËL ROVERS

Hoe schrijf  je over schilderkunst? Welke 
schrijvers wisten een schilderij tot spreken 
te brengen? In hoeverre is het kijken en het 
schrijven erover te leren en over te dragen? 
Kunst historicus en essayist T.J. Clark 
(Bristol, 1943) heeft in de loop van zijn oeu-
vre gezocht naar het juiste antwoord. Clark 
debuteerde op zijn dertigste met twee stu-
dies naar het werk van Gustave Courbet en 
zijn tijd (The Absolute Bourgeois. Artists and 
Politics in France 1848-1951; Image of  the 
People. Gustave Courbet and the 1848 
Revolution – beide 1973). Twaalf  jaar later 
volgde een monografie over Manet en de 
impressionisten (The Painting of  Modern Life, 
1985) en aan het eind van het millennium 
publiceerde hij een verzamelbundel over het 
modernisme in de beeldende kunst: Farewell 
to An Idea (1999). Clark staat bekend als een 
van pioniers van de social-historybenade-
ring in de kunstgeschiedschrijving, die zich 
vooral onderscheidt door de aandacht voor 
de maatschappelijke context van de kunst-
productie. Hij heeft zich echter nooit naar-
toe beperkt. Als essayist heeft Clark altijd de 
tijd genomen om te kijken naar het werk 
zelf. Het herhaalde en zichzelf  corrigerende 
kijken treedt expliciet op de voorgrond in 
The Sight of  Death uit 2006, een als dagboek 
gestructureerd relaas van Clarks uiteenzet-
ting met twee schilderijen van Poussin, die 
hij drie maanden lang dagelijks in het Getty 
Museum ging (her)bekijken.

Daniël Rovers: Waarom wordt iemand kunst-
historicus? Is er een moment aan te wijzen in 
jouw jeugd waarin de voorkeur of  voorliefde 
voor schilderkunst naar boven kwam?
T.J. Clark: Ik geloof  niet dat er echt één 
moment te noemen valt, eerder dat er een 
soort instinctieve, haast primitieve hang 
naar pictures, naar afbeeldingen was, al kan 
je je vervolgens natuurlijk weer de vraag 
stellen hoe die er gekomen is.
D.R.: Geen eerste herinnering? 
T.J.C.: Niet meteen. Ik herinner me natuur-
lijk wel de plaatjes uit de boeken uit mijn 
jongste jeugd, kinderboeken. De tv was er al 
wel in de jaren vijftig, maar speelde nog 
amper een rol. Op school kregen we ook les 
over kunst, maar dat was heel rudimentair, 
en vooral gericht op zelf  tekenen. Ik maakte 
echt heel slechte tekeningen, zelfs voor een 
kind. Op een keer mochten we schrijven 
over een schilderij, de gele kamer van Van 
Gogh, De slaapkamer (1888). Dat ging me 
echt goed af. Ik herinner me nog dat de 
leraar – hij heette meneer Heap of  Heath en 
had hetzelfde rode haar als Van Gogh – zei: 
‘Als je zo goed kunt schrijven over dat schil-
derij, waarom teken je zelf  dan zo slecht?’ 
Schrijven en lezen maakten deel uit van 
mijn opvoeding. Mijn vader was namelijk 
schrijver: onder diverse pseudoniemen 
schreef  hij, helaas zonder veel succes, radio-
hoorspelen, sciencefiction, jongensboeken, 
alles waar hij brood mee op de plank kon 
krijgen. Mijn hang naar afbeeldingen is 
daarentegen aangeboren, vermoed ik. Dat 
willen kijken – het was een behoefte die ik al 
vroeger had.
D.R.: Wanneer kwam je voor het eerst in een 
museum?
T.J.C.: Wat ik me goed herinner is mijn eer-
ste bezoek – het moet vroeg in de jaren vijf-
tig zijn geweest – aan de National Gallery, 
waar ik van mijn sokken geblazen werd 
door Constable. Als in trance heb ik daar 
urenlang naar The Cornfield (1826) staan 
kijken. Mijn ouders wisten niet wat hen 
overkwam, maar waren ook wel aange-
naam verrast. Ik moet zestien of  zeventien 
geweest zijn toen ik voor het eerst naar 
Parijs ging om er de musea te bezoeken. Ik 
had het geluk meteen een paar cruciale ten-
toonstellingen mee te maken, zoals de 
prachtige en legendarische Poussinexpositie 
uit 1960 – samengesteld door toen nog Sir 
Anthony Blunt, de latere Sovjetspion – en 
de beroemde Delacroixtentoonstelling van 
1962. Ik weet nog goed dat ik me, door al 
die werken van Poussin bij elkaar te zien, 
realiseerde dat die schilderijen voor iets gro-

ters stonden: dat ze op de een of  ander 
manier een wereldbeschouwing bezaten, 
een eigen visie op het leven formuleerden. 
Natuurlijk moet je het geheugen wantrou-
wen en lijkt dit op een vorm van retrospec-
tieve projectie. In ieder geval heb ik nu het 
gevoel dat ik toen een cruciale ervaring te 
pakken had, al kon ik die destijds nog niet 
echt verwoorden.
D.R.: Wanneer werd de kiem voor dat verwoor-
den gelegd?
T.J.C.: Ik was op de middelbare school hevig 
geïnteresseerd in literatuur en literatuurkri-
tiek. De Britse literatuurbeschouwing maak-
te in die tijd, eind jaren vijftig, begin jaren 
zestig, onder F.R. Leavis een grote bloei door. 
Leavis leerde een hele generatie de nieuwe, 
moderne poëzie van Eliot en Pound lezen. 
Hij toonde aan dat de werelden die zij schie-
pen even betekenisvol waren als die van de 
gecanoniseerde dichters. Hij legde de nadruk 
op de tekst zelf  en probeerde door een zeer 
nauwgezette lectuur recht te doen aan de 
complexiteit van het gedicht. Leavis keerde 
zich bovendien tegen de gevestigde orde van 
de zeer conservatieve literatuurbeschou-
wers die in Oxford en Cambridge de lakens 
uitdeelden; die vakgroepen waren sterk 
gevormd volgens de mores van de upper 
class. De strijdbaarheid van Leavis, die 
sprak mij, een jongen uit de lagere midden-
klasse, heel erg aan. Op de middelbare 
school had ik twee uitmuntende literatuur-
docenten, van wie er een bij Leavis had 
gestudeerd. Literatuur en het nauwkeurig 
lezen ervan – wat men close reading noemt 
– waren voor hen de sleutel tot de cultuur 
en boden toegang tot de waarden en de 
waarheden van het leven zelf. De inzet was 
ontzettend groot. Zonder die inzet had het 
geen zin kunstuitingen te bestuderen, dat 
besef  hield ik eraan over.
D.R.: Toch ging je kunstgeschiedenis studeren 
en koos je niet voor een literatuurstudie.
T.J.C.: Ik wilde meer weten over de schilde-
rijen die ik bewonderde; ik was gefascineerd 
door het beeld. Beïnvloed door mijn docen-
ten literatuur was ik geneigd om ook die 
beelden, schilderijen in de eerste plaats, aan 
close reading te onderwerpen. Ik besefte dat 
ze hetzelfde kunnen doen als goede gedich-
ten en romans. Ze kunnen een alternatieve 
kijk op de wereld bieden waarin we leven en 
ons leren om die wereld op een andere 
manier te waarderen. Meer nog: juist van-
wege hun woordloosheid doen ze ons aspec-
ten van die wereld zien zoals we die nog niet 
eerder zagen. Beelden kunnen sceptisch en 
koppig en complex zijn op een manier waar-
op teksten en taal dat nooit zijn. Precies 
omdat we in een door en door talige wereld 
leven, zijn ze belangrijk. Schilderijen maken 
het mogelijk dat te beseffen en daarover na 
te denken. Ze doen ons inzien dat de werke-
lijkheid veel meer dan die taligheid om het 
lijf  heeft. Ze tonen wat er allemaal uitgaat 
van een wereld zonder woorden.
D.R.: Hoe beviel het in Cambridge?
T.J.C.: Niet geweldig. Ik was toen erg onge-
lukkig met Engeland, en vooral met de intel-
lectuele cultuur. Aan de universiteit van 
Cambridge heerste nog altijd die aristocrati-
sche houding die voorschreef  dat je vooral 
niet je best moest doen, of  althans nooit 
mocht laten blijken dat je ergens je best voor 
deed. Ik schrok ook hoezeer het vak er door 
het woord gedomineerd werd, met name 
door de gerichtheid op betekenis en symbo-
liek. Neem alleen al de titel van Erwin 
Panofsky’s bekende studie Meaning in the 
Visual Arts, dat op Cambridge een canonie-
ke status bezat. In aparte essays ontvouwt 
Panofsky zijn specifiek iconologische kijk op 
de Middeleeuwen en Renaissance. Het is 
een heel goed boek, en het was destijds 
terecht een standaardwerk. Ik ga ook niet 
ontkennen dat schilderijen – Panofsky 
indachtig – deel uitmaken van en deels 
gebaseerd zijn op de wereld van het verbale, 
en dat ze dus betekenissen dragen, maar ze 
doen veel meer dan dat! Gelukkig zaten er 
ook uitwisselingsstudenten op Cambridge 
die uit New York kwamen. Ze studeerden er 
aan de Columbia University. Dat is voor 
mijn ontwikkeling heel belangrijk geweest.
D.R.: Wat leerden die Amerikaanse medestu-
denten jou?

T.J.C.: Ze waren veel zelfbewuster en staken 
hun ambitie niet onder stoelen of  banken. 
Ze geneerden zich totaal niet voor hun ken-
nis en stelden zich zonder valse bescheiden-
heid als intellectueel op. Die houding heeft 
mij er later toe aangezet om naar de VS te 
trekken, een land waar ik me in heel wat 
opzichten beter thuis zou voelen dan in 
Engeland. Berkeley was een verademing 
vergeleken met Cambridge. In de gesprek-
ken die mijn Amerikaanse jaargenoten 
voerden was er één naam die steeds weer 
terugkwam: de kunsthistoricus Meyer 
Schapiro (1904-1996), die aan Columbia 
verbonden was en in zijn colleges hamerde 
op de sociale inbedding van kunst. Schapiro 
heeft weinig gepubliceerd, maar hij had een 
enorme invloed op zijn studenten. Op een 
dag, en dat was echt een groots gebaar van 
vriendschap, kreeg ik van een van mijn 
Amerikaanse studiegenoten de aantekenin-
gen van Schapiro’s colleges over impressio-
nisme en postimpressionisme te lezen. Dat 
was onvoorstelbaar leerzaam. Ik ging 
Schapiro’s boeken lezen en ontdekte een 
schrijver die werkelijk verliefd was op de 
schilderkunst. Als geen ander kon hij ver-
woorden wat er allemaal op een schilderij te 
zien viel. Heel belangrijk was daarbij – denk 
aan zijn latere boek Words and Pictures uit 
1973 – dat hij vooral de revelerende ver-
schillen en minder de overeenkomsten tus-
sen beelden en schriftelijke bronnen (zoals 
de Bijbel) benadrukte. Tegelijk legde hij 
bloot hoe belangrijk het maken van beelden 
in de loop van de geschiedenis is geweest, en 
wees hij op de macht die beelden en beel-
denmakers hebben om in te grijpen in de 
geschiedenis. Schapiro was een marxist, 
maar hij was vooral navolgenswaardig 
omdat hij nooit schematisch of  dogmatisch 
te werk ging. Het ging hem er niet om dat 
schilderijen de klassenstrijd illustreerden, 
maar dat ze een rol in de geschiedenis speel-
den. Die rol bestudeerde hij.
D.R.: Waren er meer van dit soort voorbeelden: 
essayerende kunsthistorici die leerden hoe je 
moest kijken – en hoe een kunsthistoricus 
moest schrijven over dat kijken?
T.J.C.: Ruskin! Tijdens mijn studie ontdekte 
ik John Ruskin en wat hij voor de negentien-
de-eeuwse schilderkunst betekend had. 
Verdediger van Turner, die hij superieur 
achtte aan de oude meesters van het land-
schap, pleitbezorger van de prerafaëlieten. 
Het was een openbaring. Ik had nog nooit 
iemand gelezen die de schilderkunst zo ont-
zettend serieus nam – die in het schilderij 
kon opgaan zonder ooit de maatschappelij-
ke verankering van het werk uit het oog te 
verliezen. Het zegt wel iets over de kunstge-
schiedenis als academische discipline dat 
Ruskin er na zijn aanvankelijke populariteit 
zo bekaaid van af  is gekomen; nog altijd 
wordt hij als een soort excentriekeling 
gezien, een vreemde snuiter, een vreselijke 
conservatief  die ook nog eens het slachtof-
fer zou zijn geweest van zijn bekrompen 

opvattingen over seksualiteit. De kunsthis-
torische wetenschap, zo luidt het officiële 
verhaal nog steeds, begint met Warburg, 
Panofsky, Gombrich en Wittkower. Ik hoef  
niet te herhalen dat deze kunsthistorici lei-
dinggevende figuren waren van een briljan-
te generatie en dat ze, nadat ze naar 
Engeland of  de VS waren gevlucht, de 
kunst geschiedschrijving diepgaand hebben 
beïnvloed. Maar zelf  geef  ik toch de voor-
keur aan Ruskin. Het is waarschijnlijk ook 
een kwestie van temperament.
D.R.: Welke tekst van Ruskin zou school moe-
ten maken?
T.J.C.: Mornings in Florence is de eerste titel 
die in me opkomt: op het eerste gezicht een 
toeristisch niemendalletje, maar het bevat 
de meest fantastische passages over de 
Florentijnse kunst – met dat heerlijke wilde 
proza van hem, vol terzijdes en springerige 
gevolgtrekkingen. Hij schrijft bijvoorbeeld 
over Giotto’s fresco’s in de Santa Croce en 
behandelt het tafereel waarin zowel Sint-
Franciscus als de tovenaars door de sultan 
van Egypte worden uitgedaagd door het 
vuur te gaan. Alleen Franciscus waagt die 
stappen, maar dat is niet het punt. Ruskin 
vraagt zich af: waarom werpt dat vuur niet 
dat flikkerende, gloedvolle licht op de omge-
ving of  gezichten; waarom is er geen rode 
kleur, geen rembrandteske schaduw? Want 
Giotto wist natuurlijk wel dat vuur scha-
duw werpt, alleen, zo stelt Ruskin, hij kon 
zich niet voorstellen dat je dat kon schilde-
ren. Hij kon dat licht, net als het licht van de 
zon, niet in een beeld vangen. En juist dat 
onvermogen laat hij zien. Op de fresco’s is de 
hitte van het vuur namelijk wel indirect 
zichtbaar, via de tovenaars die hun gezicht 
van het vuur afwenden. Dat is heel scherp 
gezien. Bij Ruskin zie je een heel sterk geloof  
in de kracht van beelden – hij was ook 
begaan met woorden, en historisch zeer 
onderlegd, maar net als Schapiro was hij 
zich scherp bewust van het feit dat je een 
beeld niet tot een tekst kan herleiden. Het 
schilderij verzet zich tegen parafrase, al kun 
je daar ook weer niet te lang bij stilstaan. Ik 
bedoel: alleen maar je aarzeling bij het ver-
woorden beschrijven levert een oninteres-
sante tekst op. De vraag is daarom eerder 
waarom sommige configuraties moeilijker 
onder woorden te brengen zijn dan andere.
D.R.: Voelde je toen al de aandrang om die 
‘wilde’ manier van kunstbeschouwing, zoals 
Ruskin die had gedemonstreerd, te gaan beoefe-
nen?
T.J.C.: De tijd nodigde er in elk geval toe uit. 
De jaren zestig waren een periode waar alles 
aan het schuiven ging. Een hele generatie 
die was opgegroeid met of  zelfs les gekregen 
had van Warburg en Gombrich, ging zijn 
eigen weg, emancipeerde zich, en verwerkte 
ook de invloed die Leavis en zijn leerlingen 
uitoefenden. We gingen op zoek naar een 
manier om de praktijk van close reading – 
waarbij de nadruk op het kunstwerk zelf  
komt te liggen – toe te passen op schilderijen 
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en tegelijk de historische context erbij te 
betrekken. Dat laatste gebeurde volgens ons 
te weinig.
D.R.: Je debuteerde in 1973 met twee boeken: 
The Image of  the People over het werk van 
Courbet, en The Absolute Bourgeois over de 
jaren van de Tweede Republiek (1848-1851) 
waarin Courbet opnieuw een vooraanstaande 
rol speelt. Die boeken onderscheiden zich door 
hun zogenaamde social-historybenadering, 
waarmee jij in hoge mate wordt geïdentificeerd. 
De kunstwerken worden er op een uiterst door-
gedreven manier in hun sociale context inge-
schreven. De – marxistische – benadering van 
Schapiro werkt sterker door dan de ongetemde 
schriftuur van Ruskin.
T.J.C.: Schapiro had me laten zien hoe onlos-
makelijk maatschappij en kunst verbonden 
zijn, van de Renaissance tot de moderne 
schilderkunst. Maar die twee boeken zijn 
zeker ook beïnvloed door de ontwikkelingen 
van die tijd, de jaren zestig: de turbulentie 
en de politieke agitatie, die parallelen ver-
toonde met de context van de revolutie van 
1848 waarbinnen Courbets werk betekenis 
kreeg. Ik koos ook voor Courbet omdat hij 
een haalbare kaart was. 
D.R.: Hoe bedoel je?
T.J.C.: Ik was nog niet zo zeker van mijn zaak. 
Adorno heeft eens verzucht dat we toch een 
manier zouden moeten vinden om over de 
verhouding tussen een individueel kunst-
werk en een historische situatie te spreken 
zoals we over de structuur van een composi-
tie spreken. Dat was precies de moeilijkheid 
waar ik tegenaan liep. Natuurlijk bestaan er 
veel banden tussen de historische context 
en het werk van een kunstenaar, maar hoe 
toon je die aan, en wat is hun precieze aard? 
Het is haast angstaanjagend om te beden-
ken hoeveel factoren onzeker zijn als je over 
kunst gaat schrijven. In het geval van 
Courbet was de relatie tussen het werk en de 
maatschappelijke en historische context 
aantoonbaar. Aan de hand van zijn werk 
was het mogelijk aan te tonen welke reac-
ties en interferenties er waren met de afge-
wende revolutie van 1848.
D.R.: In The Painting of  Modern Life (1985) 
verleg je de aandacht naar Manet en de impres-
sionisten. Er wordt in dat boek beduidend meer 
plaats ingeruimd voor de immanente analyse 
van individuele kunstwerken. In de eerste pagi-
na’s zoom je bijvoorbeeld – letterlijk – in op Coin 
de village, effet d’ hiver (1877) van Pissarro. 
T.J.C.: Pissarro is ook zo’n kunstenaar die 
zich op het breukvlak tussen kunst en 
wereld heeft bewogen. Hij was een van de 
eersten die ondervond wat een belemme-
rende werking de kunstmarkt kan hebben, 
met haar obsessie voor ‘karakteristieke wer-
ken’ van een kunstenaar – dat wil zeggen: 
werken die voldoen aan het beeld van de 
kunstenaar dat door toedoen van diezelfde 
kunstmarkt in het leven is geroepen. En 
tegelijk is hij een schilder die het experiment 
zocht – die nieuwe manieren probeert te 
ontwikkelen om de werkelijkheid in verf  te 
vangen. Later, in Farewell to an Idea (1999), 
heb ik een heel hoofdstuk aan hem gewijd 
waarin ik, uitgaand van Twee jonge boeren-
vrouwen uit het Metropolitan, zowel de his-
torische context als de nuances en mogelijk-
heden van zijn werk bespreek. 
D.R.: De historische context blijft een rol spe-
len, maar lijkt niet langer het vertrekpunt. Was 
dat een vanzelfsprekende ontwikkeling?
T.J.C.: Deels vraagt elke kunstenaar om een 
eigen benadering. Cézanne is hier een mooi 
voorbeeld. Met hem ben ik al mijn hele leven 
bezig; ik wijdde een hoofdstuk aan zijn werk 
in Farewell to an Idea en ben van plan een 
monografie over hem te schrijven. Als ik 
een schilderij van hem zie, is er steeds weer 
die schok, dat gevoel van: mensen, wat heb 
ik hier voor me? Dat hadden zijn tijdgenoten 
ook al. Monet bezat bijvoorbeeld schilderij-
en van Cézanne en liet die gewoon afdekken 
wanneer hij ontevreden was over de voort-
gang van zijn eigen werk: hij kon er niet 
meer tegen!
D.R.: Wat maakt Cézanne zo anders dan de 
rest?
T.J.C.: Cézanne gelooft niet dat het mogelijk 
is om de wereld en de vorm die ze aanneemt 
te verklaren. Maar hij is er wel van over-
tuigd dat je je kan openstellen voor een 
object en dat je het ‘ding an sich’ kan zien. 
Cézanne heeft een manier gevonden om 
over de wereld verslag uit te brengen die je 
nergens anders vindt; maar daarover te 
schrijven – om te schrijven over zijn wereld-
beschouwing en zijn gave om die visie in een 
beeld om te zetten waarbij het gros van de 
andere beelden tot conventionele, saaie 

plaatjes verbleekt – dat is héél, héél moeilijk. 
Dan is het bijvoorbeeld relatief  eenvoudig 
iets te zeggen over een kunstenaar als 
Poussin, die tenslotte een verhalenverteller 
is.
D.R.: Maar The Sight of  Death, jouw Poussin-
boek, handelt niet zomaar over de ‘verhalen’ die 
de kunstenaar vertelt. Het boek gaat eerder over 
wat je de verborgen inhoud van zijn werk zou 
kunnen noemen.
T.J.C.: Ook dat was weer een reactie op de 
tijd. 
D.R.: In welke zin?
T.J.C.: Ik stond – en sta nog steeds – huiver-
achtig tegenover wat de afgelopen tijd onder 
‘progressieve kunstgeschiedenis’ wordt ver-
staan. Schilderkunst wordt door een bepaald 
soort progressieve kunsthistorici al te vaak 
als een vorm van machtsaffirmatie gezien. 
Neem Bruegel, over wie ik momenteel een 
boek aan het schrijven ben, Visions of  
Paradise. Volgens de meeste kunsthistorici, 
onder wie Keith Moxey, behoort hij tot de 
aristocratie en vertolken zijn schilderijen in 
de eerste plaats weerzin voor de boeren-
stand. Maar als ik naar Bruegels schilderijen 
kijk, bijvoorbeeld De Boerendans (ca. 1569) 
uit Wenen, zie ik een overtuigde materialist, 
iemand die geniet van de boerenfeesten, van 
het groteske en het carnavaleske. Ik wil 
daarmee niet zeggen dat Bruegel een revolu-
tionair is, maar het is wel belangrijk om in te 
zien dat kunst meer kan zijn dan de dienaar 
van een of  andere ideologie. 
D.R.: Welke macht had Bruegel – als kunste-
naar?
T.J.C.: Bruegel overtuigt in de eerste plaats 
omdat hij zijn onderwerp – de boerenstand 
– bijzonder serieus neemt. Links georiën-
teerde kunstkritiek is dan geneigd zich af  te 
vragen: kiest hij de kant van de boeren of  
niet? Maar die vraag valt moeilijk te beant-
woorden en doet er misschien ook niet 
zoveel toe. Misschien moet je je eerder afvra-
gen: wat betekent dat, een kant kiezen? Je 
ziet in ieder geval, denk ik, dat Bruegel het 
aardse en de openheid van de boerencul-
tuur op waarde weet te schatten. Boeren 
hebben een diepe band met het land dat ze 
bewerken, een band die teruggaat tot het 
neolithicum. Daar houdt een schilder als 
Bruegel zich mee bezig. Hij probeert dat 
fenomeen van het boerenleven te grijpen in 
zijn veelvormigheid en er de menselijkheid 
van te tonen; hij laat zien wat voor onzeker-
heden er zijn, zowel voor de beschouwer als 
voor de boeren zelf. En daarin zullen schil-
ders als Pissarro en Millet hem eeuwen later 
volgen – zonder Bruegel zouden die kunste-
naars niet denkbaar zijn geweest. Schilder-
kunst kan op allerlei onvoorziene manieren 
ongehoorzaam of  zelfs ondermijnend zijn.
D.R.: Probeer je uit het werk van al die schilders 
een bepaalde wereldbeschouwing af  te leiden?
T.J.C.: Een allesomvattende wereldbeschou-
wing niet, maar ik ben wél op zoek naar een 
bijzondere obsessie, een volhardend pogen 
van de kunstenaar om tot een bepaalde vorm 
van kennis te komen. Anders gezegd: ik ga op 
zoek naar een verwerking van de menselijke 
ervaring die je essentieel of  fundamenteel 
zou kunnen noemen. Kunstenaars hebben 
natuurlijk een wereldbeschouwing. En ze 
zijn evengoed vaak vooringenomen en hou-
den er dubieuze ‘meningen’ op na, denk 
aan Picasso’s toenadering tot Stalin. Of  
denk aan Poussin. Poussin was een hof-
schilder en in sommige opzichten conserva-
tief; als onderdaan streefde hij naar orde en 
continuïteit. Anderzijds staat het allerminst 
vast dat hij zo gemakkelijk bij de reactionai-
ren kan worden ingedeeld, zeker als je beseft 
dat het tegendeel – het verstoren van de 
orde en de lofzang op het onstabiele – even-
goed zeer conservatief  kunnen uitpakken. 
Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk: 
wat leert zijn kunst ons over zijn wereldbe-
schouwing als kunstenaar? Waar het om 
gaat is de praktijk: de manier waarop een 
kunstenaar, los van de door hem gearticu-
leerde opinies, omgaat met de textuur en 
structuur van de wereld. 
D.R.: Heel opvallend aan je boek over Poussin is 
het methodische herhaalde kijken dat eraan ten 
grondslag ligt. Via dagboekaantekeningen 
wordt blootgelegd hoe het herhaalde bezoek in 
het Getty Museum aan twee van Poussins 
schilderijen – Paysage avec un homme tué 
par un serpent (1648) en Paysage par temps 
calme (1651) – telkens nieuwe details en 
inzichten oplevert. 
T.J.C.: The Sight of  Death was een ontdek-
king, in de letterlijke zin. Zoals ik in de inlei-
ding opmerk, was ik aanvankelijk immers 
helemaal niet van plan een boek te schrij-

ven. Mijn dagboeknotities zijn spontaan tot 
stand gekomen. Ik was getroffen door die 
schilderijen, die voor het eerst sinds eeuwen 
naast elkaar hingen, en ben beginnen note-
ren wat ik zag. Dat maakte het een en ander 
los. Ik begon bijvoorbeeld weer poëzie te 
schrijven, wat ik al heel lang niet meer 
gedaan had. Ik wist niet wat me overkwam! 
Maar ik realiseerde me wel vanaf  het begin: 
dit is wat kijken in wezen is, dit is wat ik 
altijd al heb willen doen. Nu was het opeens 
mogelijk, nu lukt het me. En toch was ik 
bang dat ik aan een belachelijke onderne-
ming was begonnen. De eerste keer dat ik 
het manuscript van het boek aan anderen 
liet lezen, vreesde ik echt dat ze het te ideo-
syncratisch, te associatief, te persoonlijk 
zouden vinden. 
D.R.: En die angst bleek onterecht?
T.J.C.: Achteraf  gezien wel. Ik heb nooit 
zoveel reacties gekregen op een boek, van 
allerlei lezers. Van al mijn boeken is The 
Sight of  Death het meest intens gelezen – 
wat niet hetzelfde is als het meest gelezen.
D.R.: Je schrijft in The Sight of  Death dat het 
herhaalde ‘aandachtige kijken’ tegen het onuit-
gesproken geloof  ingaat dat het beeld zich in één 
keer voltrekt. Is dat de belangrijkste les die het 
boek leert? 
T.J.C.: Er is me wel eens gezegd dat ik de 
ondertitel van The Sight of  Death, die An 
Experiment in Art Writing luidt, had moeten 
schrappen, omdat de kunsthistorici het zo 
kunnen afdoen als slechts een probeersel, 
iets marginaals. Daar zit iets in, maar tege-
lijk is schrijven over kunst, goed en overtui-
gend schrijven over kunst, altijd een margi-
naal fenomeen geweest. Het is nu eenmaal 
eenvoudiger om te praten en te schrijven 
over de historische context, over de psycho-
logie van de kunstenaar en over zaken als 
gender en andere deelaspecten, dan over 
het onvatbare visuele karakter van een 
schilderij. 
D.R.: Valt die manier van kijken en schrijven te 
onderwijzen? Kan de kracht van het herhaalde 
kijken als een methode worden aangeleerd?
T.J.C.: Ik heb in ieder geval een poging 
gedaan. 
D.R.: Op welke manier?
T.J.C.: In Berkeley heb ik een collegereeks 
gegeven over het specifieke moment van het 
kijken en de beschrijving van wat er tijdens 
dat kijkproces gebeurt. Dat was wel een 
beetje polemisch bedoeld, omdat juist de tijd 
van het kijken, het registreren van wat we 
zien en het opnieuw kijken, vaak verwaar-
loosd wordt. We hebben in dat kader onder 
meer een aantal auteurs gelezen die laten 
zien hoe je nauwgezet en werkelijkheidsge-
trouw een schilderij beschrijft, en hoe je 
woorden kan proberen te vinden voor wat je 

ziet. Auteurs zoals Ruskin en Shapiro dus, 
of  Michael Baxandall… 
D.R.: Baxandall?
T.J.C.: Wanneer je op zoek bent naar span-
nende kunstessayistiek, lees dan zijn Words for 
Pictures. In dat boek schrijft hij buitengewoon 
avontuurlijk over Piero della Francesca’s De 
verrijzenis van Christus. Baxandall kende de 
theologische traditie waarin over de herrij-
zenis wordt geschreven als geen ander, 
maar hij wist ook dat die passages geen 
handvest opleveren om het fresco te begrij-
pen of  om het werkelijk te zien. Op een gege-
ven moment wijst hij er in zijn tekst bijvoor-
beeld op dat een van de drie wachters geen 
benen heeft. Hij suggereert vervolgens wat 
de kunstenaar hiermee bedoeld zou kunnen 
hebben; het heeft met een streven naar de 
juiste verhoudingen te maken, van de 
wachters als groep ten opzichte van Jezus 
Christus – je moet het maar eens lezen, heel 
knap wat hij daar doet. Wat hij zegt is soms 
moeilijk te vatten, maar dat is ook logisch. 
Zuiver academisch gezien is zo’n kijk- en 
schrijfproces onherhaalbaar. Er is namelijk 
geen methode, alleen intuïtie, ervaring, 
aandacht en fascinatie.
D.R.: Op een gegeven moment merk je in The 
Sight of  Death op dat de zogezegde beeldcul-
tuur waarin we vandaag zouden leven in feite 
meer dan ooit gehoorzaamt aan de wetten van 
het woord – van de slogan en het logo. Tegenover 
deze cultuur van pseudovisuele boodschappen 
plaats je de werken van Poussin en andere mees-
ters, die een andere ‘ethiek van het beeld’ zouden 
aanwijzen. Dat is een krasse stelling. 
T.J.C.: Ja, dat besef  ik. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat schilderkunst een alternatief  
kan bieden. We worden overspoeld door 
beeldinformatie die vaak vluchtig en opper-
vlakkig is en diepgaand door het kapitaal 
wordt bepaald. Het gaat hier om controle, 
sociale controle, en de mogelijkheid om je te 
onttrekken aan die stortvloed van beelden. 
Juist in die context is het belangrijk dat je de 
notie hooghoudt dat afbeeldingen niet 
alleen maar transparant, of  manipulatief, 
of  volstrekt autonoom hoeven te zijn. Dat ze 
eerder deel zijn van een dialoog, en dat je 
kennis en ervaring aan ze kunt onttrekken, 
zolang je herhaald en diepgaand aandacht 
aan ze besteedt.

Piero della Francesca

De verrijzenis van Christus, ca. 1460, Museo Civico, Sansepolcro
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Herbert Archive
In Progress

Annick Herbert: In 2008 namen we de beslissing geen 
nieuwe werken meer aan te kopen. Maar dit betekent niet 
dat onze collectie afgerond is, ze is per definitie onvoltooid. 
En dat onvolledige karakter maakt haar net zo levendig, er 
is namelijk steeds ruimte voor verandering, voor discussie, 
voor verder onderzoek. De termen ‘onvoltooid’ of ‘in pro
gress’ omvatten heel goed de visie die we van meet af aan 
vooropstelden met de verzameling.  

Anton Herbert: En dit geldt eveneens voor het archief, dat 
voor ons even essentieel is als de verzameling. Zonder het 
archief zou de collectie een groot deel van zijn betekenis 
verliezen. De documenten schetsen namelijk de context.  
Ze geven duiding aan onze ontmoetingen, onze vriend
schappen, onze gesprekken en onze twijfels. Net als de 
verzameling heeft het archief een subjectief karakter. Het 
bevat een persoonlijke keuze aan brieven, tijdschriften, 
kunstenaarsboeken, catalogi, foto’s, posters en uitnodi
gingskaarten. Niet enkel van kunstenaars die deel uitmaken 

van de verzameling, maar ook van kunstenaars van wie we 
geen werk hebben aangekocht. De documenten geven zo 
een ruimere inkijk in de periode 1964 – 2008. 

Annick Herbert: De documenten contextualiseren de perio
de van de verzameling. Ze dragen bij tot een dieper inzicht 
in de manier waarop de vraagstukken binnen de kunst
wereld geëvolueerd zijn, hoe de mentaliteit veranderde, hoe 
de praktijk van galeries en musea wijzigde,… Het archief 
geeft de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de histori
sche continuïteit die de tweede helft van de twintigste eeuw 
verbindt. De documenten geven bovendien ook diepte aan 
de reflectie over de kunstwerken en vormen als het ware de 
wortels van de verzameling.  

Anton Herbert: En in dat opzicht zijn documenten voor 
ons even belangrijk als kunstwerken. Het archief garan
deert namelijk de overdracht van het subjectieve bewust
zijn van de verzameling. En het is deze overdracht die we 
met Herbert Archive naar de volgende generaties toe  
voorop willen stellen.  

Extract uit een interview met Philippe Ungar, Gent 2013

Joseph Kosuth, Tekst / Context, Koopvaardijlaan Gent, 1978

Herbert Foundation 
Coupure Links 627 A, Gent 
t: +32 9 269 03 00 
contact@herbertfoundation.org  
www.herbertfoundation.org
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Christophe Van Gerrewey: Jij hebt sinds 
2003 op verschillende plekken atelieronderwijs 
gegeven – het Berlage Instituut in Rotterdam, 
de Technische Universiteit Delft, en ook de 
Universiteit Gent. Enkele jaren geleden ging je 
van start met een reeks ontwerpateliers aan 
architectuurscholen en universiteiten, meestal 
voor één semester, met als overkoepelende titel 
Architecture Without Content. De eerste 
studio werd georganiseerd aan Columbia 
University in New York, in de lente van 2011; 
de recentste en ondertussen 18e editie ging 
vorige maand van start aan de École polytechni-
que fédérale de Lausanne. De resultaten van de 
eerste vijf  studio’s zijn in 2015 gepubliceerd bij 
Bedford Press, Londen. Waarom wilde je dat 
pedagogische project opzetten? 
Kersten Geers: In Gent, waar ikzelf  heb 
gestudeerd, is het gebruikelijk om het ont-
werponderwijs niet te ‘formatteren’. Je geeft 
architectuurstudenten een opdracht, ze 
voeren die uit, je begeleidt hen en geeft com-
mentaar, en op het eind zeg je: het is goed of  
slecht, mooi of  lelijk – en je geeft punten. 
Het onderwijs wordt ruim en vrij opgezet. 
De eerste jaren dat ik lesgaf, heb ik die 
onderwijstraditie gevolgd, maar ik heb er 
ook de nadelen van ingezien: er staat niet 
veel op het spel, het is moeilijk om thema’s 
diepgaand te behandelen, want er blijven te 
veel mogelijkheden open. De studenten krij-
gen ook te weinig referentiemateriaal aan-
gereikt om op te reageren. In ieder geval zijn 
de resultaten zelden bevredigend. In 2009 
begon ik echter te doceren aan de architec-
tuuracademie in Mendrisio (CH). Ik werd 
gevraagd om een studio te organiseren voor 
tweedejaarsstudenten – mensen van twin-
tig jaar die vaak geen benul hebben van 
architectuur. Als je hen iets wil bijbrengen, 
moet je van bij aanvang meer aanreiken 
dan alleen maar een architectuuropdracht. 
Dat heeft me aangespoord om een duidelijk 
kader uit te werken. In dat verband is de 
samenwerking met een van mijn medewer-
kers, Andrea Zanderigo van het Italiaanse 
bureau Baukuh, heel belangrijk geweest. 
We hebben in Mendrisio van in het begin 
besloten om onze studio vorm en structuur 
te geven, ook inhoudelijk. 
C.V.G.: Hoe pakten jullie dat aan?
K.G.: Wat mij irriteert is de manier waarop 
studenten met hippe referenties komen 
aanzetten. Er is een nummer van El Croquis 
aan het werk van Christian Kerez gewijd, en 
voilà: iedereen kopieert de architectuur van 
Kerez. Toyo Ito heeft een bibliotheek afge-
werkt, en meteen zie je enkel nog de invloed 
van Ito. We hebben dat proberen te counte-
ren door een reeks gebouwen van eenzelfde 
type aan te reiken. Bijvoorbeeld een aantal 
villa’s, zoals het huis dat Venturi voor zijn 
moeder bouwde in 1964, Fisher House van 
Kahn uit 1967, Davis House van Gehry uit 
1962, en de Black Barn van Stanley 
Tigerman uit 1974. We stelden een rare 
mix van gebouwen samen, een lijstje dat 
zeker niet alleen classicistische of  moder-
nistische meesterwerken omvat, maar ook 
onbekende gebouwen en soms ook ‘foute’ 
referenties – niemand kent het huis van 
Tigerman en Gehry is de meest verguisde 
architect ter wereld. Studenten moesten 
één villa uitkiezen, het bestaande ontwerp 
uittekenen en er een maquette van maken. 
Daarna werd hen gevraagd om een ‘ser-
vant’s house’ te ontwerpen, een dubbelgan-
ger van het eerste huis. Je kent dat feno-
meen: als je de Villa Savoye bezoekt, koop je 
een toegangsticket in een juniorversie van 
het echte huis. Onze bedoeling was om 
tweedejaarsstudenten op die manier, door 

vormanalyse en via het kopiëren en trans-
formeren van een ontwerp, iets bij te leren. 
Door hen bij wijze van spreken een slechte 
kopie te laten maken, krijgen ze inzicht in 
wat architectuur kan zijn. Dat kan je een 
formule noemen, of  een methode. In de loop 
van die eerste twee jaar is die formule geëvo-
lueerd naar een format.
C.V.G.: Wat is het verschil?
K.G.: Een formule is een reeks strikt gedefi-
nieerde handelingen. Je zegt tegen studen-
ten: neem dit huis, maak er een maquette 
van, teken plannen, kopieer elementen op 
schaal, maak een nieuw maar gelijkaardig 
huis op een andere plek. Na verloop van tijd 
hebben we een kader ontwikkeld waarin die 
handelingen plaatsvinden zonder dat ze 
strikt gedefinieerd worden. We reiken bij-
voorbeeld nog steeds architectuurhistori-
sche referenties aan, maar we laten in het 
midden wat de student ermee moet aanvan-
gen. De eerste studio in Columbia in 2011 
heette Big Boxes – een verwijzing naar 
grote, vaak monofunctionele, meestal 
publieke realisaties. We gaven vier gebou-
wen als voorbeeld: een kantoorgebouw voor 
IBM uit 1971 van Norman Foster, de biblio-
theek van Madrid uit 2002 van Ábalos & 
Herreros, Pacific Design Center uit 1975 
van Cesar Pelli en het ontwerp voor het par-
lement in Rome van Gianugo Polesello uit 
1966. Het gaat opnieuw om heel uiteenlo-
pende gebouwen die onder één noemer, één 
titel kunnen worden geschaard. Dat is 
belangrijk, omdat zo een thematisch uni-
versum ontstaat waarin de student kan 
werken. Ze weten dan waar het om gaat, 
hoe zulke gebouwen gebruikt worden, op 
welke manier je met die functies omgaat, en 
van welke beeldtaal je gebruik kan maken. 
We vragen echter niet om die gebouwen te 
kopiëren. De studenten moeten een nieuwe 
big box maken. Het is trouwens dankzij Big 
Boxes dat we de titel Architecture Without 
Content hebben bedacht. 
C.V.G.: De titel kwam dus ná de opdracht?
K.G.: Zo gaat het wel vaker. De belangrijkste 
reden waarom ik lesgeef  is om te kunnen 
nadenken. Het is mijn manier om aan 
onderzoek te doen, om de betekenis van 
woorden te bepalen. Daarin schuilt een 
zeker eigenbelang, maar het gaat ook heel 
erg over team spirit: ik ga samen met studen-
ten op zoek naar wat architectuur is of  zou 
kunnen zijn. In het geval van Big Boxes 
kwamen we collectief  tot de conclusie dat in 
die voorbeelden, in die grote dozen, het 
gebruik, de inhoud of  het programma van 
het gebouw bijna geen rol meer speelt. De 
opdracht van de architect wordt herleid tot 
het zo precies mogelijk afbakenen van een 
gigantische hoeveelheid ruimte.
C.V.G.: Waarom is het geven van referenties zo 
belangrijk? Kunnen studenten daar niet zelf  
naar op zoek gaan?
K.G.: Dat is de kern van de zaak. De wereld 
is verzadigd met beelden, maar diepgang 
ontbreekt. Als je niets aanreikt om van te 
vertrekken, wordt er door studenten enkel 
gegoogeld. Het gevolg: ze kijken naar een 
plaatje, een visuele prikkel zonder inhoud. 
Ze zijn bovendien onderworpen aan de 
waan van de dag, want wat komt bovendrij-
ven op internet is beperkt en het is overal 
hetzelfde. Wat succes heeft krijgt alleen 
maar méér succes. Maar ik ben niet pessi-
mistisch. Ik denk dat we met een tussenge-
neratie te maken hebben die het slachtoffer 
is van technologie, en die niet kan kiezen, de 
wereld letterlijk niet kan lezen, en geen cul-
turele verbanden weet te leggen. Als docent 
kan je dus niet anders dan zelf  ontwerpen 

selecteren. Door die te laten bestuderen en 
reproduceren – in maquette, plan, snede, 
perspectief  – proberen we bij studenten 
concentratie teweeg te brengen, in de hoop 
dat dat leidt tot een precieze, waardevolle 
manier en ook heel efficiënte manier om 
met architectuur bezig te zijn. Het ontwerp-
proces is zodanig complex, zeker voor stu-
denten, dat je niet anders kan dan vrijheids-
graden beperken. 
C.V.G.: Zijn er nog andere randvoorwaarden die 
je oplegt?
K.G.: Je kan niet aan studenten vragen om 
tegelijkertijd na te denken over wat ze doen 
en over hoe ze dat gaan doen. Het wordt heel 
verwarrend als ze een volstrekt nieuw 
gebouw moeten bedenken zonder dat ze 
geleerd hebben om te tekenen of  om met 
verschillende representatievormen om te 
gaan. Daarom hebben we besloten om het 
bedenken van een nieuw ontwerp en de 

weergave ervan uit elkaar te halen. De eer-
ste weken maken studenten tekeningen van 
een bestaand gebouw, zodat ze geen energie 
verliezen met het ontwerpen. Ze leren teke-
nen, maar ze leren ook over architectuur 
praten. Pas daarna zeggen we: wat je zonet 
gedaan hebt met dat bestaand ontwerp, ga 
je nu op dezelfde manier doen met je eigen 
ontwerp. Zo vermijd je in die tweede fase dis-
cussies over bijvoorbeeld de schaal van een 
plan – die gesprekken heb je namelijk al in 
de eerste fase gevoerd. Bovendien weten de 
studenten dankzij die eerste fase hoe zo’n 
plan in elkaar steekt. Dat is bevrijdend. Het 
klinkt retorisch, maar in die tweede fase ben 
je alleen nog met architectuur bezig.
C.V.G.: Tegelijkertijd kan je ‘wat’ en ‘hoe’ nooit 
scheiden. Een format is nooit onschuldig. Als je 
studenten vraagt om plannen, snedes en per-
spectieven te maken, dan stimuleer je een 
bepaald soort architectuur en sluit je sommige 

Patrick Britt & Cecilia Simonetta

Station with Offices, gerealiseerd in kader van Architecture Without Content 11: The Roman Project,  
École polytechnique fédérale de Lausanne, 2014

Architectuur studeren
Gesprekken over ontwerpstudio’s en onderwijs met Kersten Geers, Dirk Somers, Jan De Vylder en Jo Taillieu

Timo Büscher & Nora Spieth

Agrobiological Research Center Munich, gerealiseerd in kader van Architecture Without Content 11: The Roman 
Project, École polytechnique fédérale de Lausanne, 2014

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Kersten Geers (1975), Dirk Somers (1976), Jan De Vylder (1968) en 
Jo Taillieu (1971) zijn Belgische architecten. Ongeveer sinds de eeuw-
wisseling leiden ze een bureau (respectievelijk Office Kersten Geers 
David Van Severen, Bovenbouw, en architecten de vylder vinck taillieu) 
en ze hebben ontwerp-, bouw- en onderwijservaring opgedaan in bin-

nen- en buitenland. Praktiserende architecten geven van oudsher les 
aan toekomstige ontwerpers. Hoe dat proces van kennisoverdracht 
verloopt, en hoe vaardigheden, opvattingen en voorkeuren worden 
doorgegeven, is het onderwerp van de hiernavolgende gesprekken. 
Hoe wordt architectuuronderwijs in een ontwerpstudio georgani-
seerd? Welke beperkingen en vrijheidsgraden zijn er? En hoe wordt 
van een student een architect gemaakt?

Kersten Geers: Architecture Without Content
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Christophe Van Gerrewey: Sinds 2003 
doceer je architectonisch ontwerpen aan de 
Technische Universiteit Delft en sedert 2011 
ben je architectuurprofessor aan de Universiteit 
Gent. Begin 2014 heb je in Delft een experi-
mentele opdracht gelanceerd voor masterstu-
denten: maak een poppenhuis. In de herfst van 
hetzelfde jaar heb je die opdracht in licht gewij-
zigde vorm herhaald in Gent. In juni 2015 
werden enkele poppenhuizen tentoongesteld in 
deSingel te Antwerpen. Vanwaar de opgave om 
een poppenhuis te ontwerpen?
Dirk Somers: Ik wou al lang een atelier orga-
niseren rond de opdracht van het poppen-
huis. Een poppenhuis is een specifiek soort 
maquette; het is een schaalmodel dat op zich-
zelf  staat. Het gebouw op ware grootte 
bestaat hooguit in de verbeelding. Een bekend 
voorbeeld uit de architectuurgeschiedenis is 
het poppenhuis dat Edwin Lutyens in 1924 
maakte voor Queen Mary. Architec turaal 
stelde dat niet veel voor, maar wat me interes-
seert is dat het gebruikt werd om het publiek 
een blik te gunnen op het leven van de royals. 
Dat illustreert de aantrekkingskracht van het 
poppenhuis als een medium dat tussen het 
gedroomde en alledaagse leven bemiddelt. 
Een ander verschil met de maquette heeft te 
maken met de visuele toe-eigening van het 
poppenhuis: de kijker projecteert zichzelf  in 
het interieur. De ontwerper moet dus visuele 
toegankelijkheid creëren, maar ook intimiteit 
en huiselijkheid. Het poppenhuis is een rare, 
dubbelzinnige vorm: een doorgesneden huis 
waar je kan inkijken, maar dat toch gesloten 
en geborgen blijft.
C.V.G.: Je stelt geen randvoorwaarden op, zoals 
oppervlakte of  programma?
D.S.: Neen. Ook de schaal kan variëren in 
functie van het materiaal of  de eigenschap-
pen van het poppenhuis. Een pedagogisch 
voordeel van zo’n opdracht is dat je dingen 
die eerder onrechtstreeks met het vormelij-
ke ontwerp te maken hebben, niet meer aan 
bod hoeft te laten komen. Analyse van de 
site, oriëntatie, stedelijke context, program-
ma van eisen, energieprestatieregelgeving, 
tekenconventies, computerprogramma’s – 
het valt allemaal weg, waardoor je je volle-
dig kan concentreren op de vormentaal, de 
tektoniek, de architecturale samenhang 
tussen materiaal, structuur en ruimtelijke 
beleving. Het gaat enkel nog om de tastbare 
en zichtbare kwaliteiten die het object suc-
cesvol maken. Wat overblijft is het plezier 
van het maken, van het ‘luisteren’ naar 
materialen en het gehoorzamen aan de wet-
ten van een medium. De studenten moeten 
iets construeren, ze moeten materialen 
combineren, een plafond of  een dakcon-
structie in elkaar steken, bepalen hoe ruim-
tes begrensd en gedetailleerd worden. 
C.V.G.: Waarom is het maken zelf  zo belang-
rijk?
D.S.: Kijk, ontwerponderwijs is noodge-
dwongen altijd fake: je leert studenten bou-
wen, maar het bouwen zelf  kan niet aan 
bod komen. Je moet de architectuurpraktijk 
op een of  andere manier simuleren. Meestal 
gebeurt dat door in te zetten op representa-
tie, op plannen, schetsen, perspectieven, 
technische tekeningen, 3D-renders, op zo’n 
manier dat die documenten, die beelden, 
belangrijker worden dan de architectuur of  
het ontwerp zelf. Maar door een poppenhuis 
te realiseren maken ze iets ‘echts’. Dichter 
bij de bouwpraktijk kan je in een onderwijs-
context waarschijnlijk niet komen.
C.V.G.: Reik je de studenten bij het begin van de 
oefening referenties aan?

D.S.: Ja, die probeer ik als motor te gebrui-
ken. Ik ga op zoek naar raakpunten tussen 
wat ik interessant vind en wat studenten 
aantrekkelijk vinden om mee te werken. Dat 
vergemakkelijkt de samenwerking. Ik pro-
beer een alternatief  kader te bieden, een 
‘architectuursfeer’ te creëren waarbinnen 
gewerkt kan worden. Als je dat niet doet, 
zijn de mogelijkheden niet te overzien. 
Daarom toon ik aan het begin van de oefe-
ning met het poppenhuis een twintigtal 
interieurs: dat van de Villa Muller van Loos 
uit 1930 bijvoorbeeld, van het Summer 
House van Asplund uit 1937, van het Huis 
Slegers van Gerrit Rietveld uit 1955, maar 
ook het interieur van het Red House van 
Tony Fretton uit 2001 zit erbij. Het gaat dus 
niet om radicaal moderne interieurs, er is 
geen sprake van leegte of  totale openheid – 
dan zou het huiselijke karakter immers ver-
dwijnen en de opdracht niet meer werken; 
ofwel wordt het dan zinloos om een poppen-
huis te maken, ofwel ben je er meteen mee 
klaar. Huis Slegers van Gerrit Rietveld is de 
gezelligste en minst abstracte woning die hij 
ooit gebouwd heeft, en ook het interieur 
van de Villa Muller is heel complex en bijna 
somptueus. 
C.V.G.: Andere docenten doen hetzelfde: ze 
beginnen een ontwerpopdracht met een spoed-
cursus architectuurgeschiedenis. Het is een 
naïeve vraag, maar geschiedenis wordt toch 
intensief  onderwezen aan architectuurscholen? 
D.S.: Ja, maar ik heb het altijd als mijn mis-
sie gezien om de architectuurgeschiedenis 
vanuit het perspectief  van de ontwerper te 
her-onderwijzen. Tien, vijftien jaar geleden 
was dat misschien iets aanstootgevender 
dan vandaag. Geschiedenis is bon ton 
geworden: iedereen werkt inderdaad met 
referenties. En dat is ook nodig, want ik 
denk niet dat architectuurgeschiedenis 
vaak wordt onderwezen vanuit het stand-
punt van een ontwerper, met bijvoorbeeld 
aandacht voor het tektonische. Het gaat in 
architectuurhistorische colleges zelden over 
materiaalgebruik, ritme, overspanning of  
lastenverdeling. Een docent architectuurge-
schiedenis kan een semester lang over 

Palladio spreken zonder het daarover te 
hebben. 
C.V.G.: Waarom nemen studenten de kennis uit 
de colleges architectuurgeschiedenis niet 
gewoon mee naar het atelier?
D.S.: Het zou kunnen dat ze die reflex mis-
sen, maar ik weet niet of  je hen dat kan ver-
wijten. Die cursussen hebben meestal niet 
zo’n uitnodigend karakter voor een ontwer-
per. Het beeldmateriaal is van nogal inferi-
eure kwaliteit. Ik ken vooral architectuur-
geschiedenisboeken met relatief  slechte 
afbeeldingen. Er worden in opleidingen wel 
pogingen gedaan om ontwerp, theorie en 
geschiedenis op elkaar te betrekken, maar 
dat blijven incidentele constructies.
C.V.G.: De keuze voor een bepaald medium is 
nooit neutraal. De vraag naar een specifiek object 
– zoals een poppenhuis – roept bepaalde ontwer-
pen op en sluit andere uit. Een student die een 
poppenhuis wil maken in de traditie van Rem 
Koolhaas heeft een probleem, want de architec-
tuur van OMA gaat nauwelijks over klassieke 
bouwproblemen, over de eigenheid van materia-
len of  over vormelijke codes. Wie wil experimen-
teren met conceptuele of  laatmodernistische 
architectuur, moet andere middelen inzetten en 
uittesten, en dat laat jouw atelier niet toe.
D.S.: Dat klopt, maar ik vind dat geen pro-
bleem. In Delft worden de masterstudio’s, 
die trouwens maar een half  semester lopen, 
ingevuld met gedurfde exploraties van heel 
diverse aard. In Gent heb ik de opdracht met 
het ontwerpcurriculum in het achterhoofd 
op het programma gezet: wat speelt zich in 
de andere studio’s af  en wat wordt er 
momenteel niet aangeboden? Ik vind zeker 
niet dat je studenten alleen maar poppen-
huizen kan laten bouwen. Ik besef  heel 
goed dat ze in dat geval in de architectuur-
praktijk nogal hulpeloos zouden zijn – en ik 
zou als docent zeker problemen krijgen met 
de Orde van Architecten! Maar anderzijds 
kun je in één atelier niet alle mogelijke 
architectuurpoëtica’s aan bod laten komen. 
Er is vast een docent die beter onderlegd is in 
het begeleiden van een Koolhaasfan, in het 
kader van een oefening met laatmodernisti-
sche accenten bijvoorbeeld. Er is veel keuze, 

en dan is het net goed dat de verschillende 
opties duidelijk zijn afgelijnd. Het wordt 
waarschijnlijk een probleem als die ver-
schillende mogelijkheden niet aangeboden 
worden binnen één school, en die homoge-
niteit treedt sneller op dan je denkt. In Delft 
hoor je docenten wel eens verzuchten: 
maakt nu iedereen binnenstedelijke 
opdrachten van gemiddelde grootte? Ik her-
inner me uit mijn opleiding aan het Henry 
van de Velde-instituut in Antwerpen dat ik 
gelukkig was met docenten die een stand-
punt innamen, en die niet per definitie mee-
gingen met de ideeën of  de voorkeuren van 
studenten. Als atelierdocent moet je durven 
zeggen: nee, architectuur is iets anders! Het 
is aan de studenten om het daar – achteraf  
– oneens mee te zijn; zolang ze in mijn ate-
lier studeren, wordt hen gevraagd om te 
werken binnen een relatief  afgelijnd archi-
tecturaal kader. 
C.V.G.: Het gaat dan wel om jouw opvatting – heb 
je geen schrik dat je studenten aanzet tot na-apen?
D.S.: Als Erasmusstudent in Milaan heb ik 
een studio gevolgd van Giorgio Grassi. Zijn 
studenten werken strikt op basis van zijn 
beroemde aanpak, in de eerste plaats op het 
niveau van representatietechnieken. 
Zonder dat Grassi daarom vraagt, gebruikt 
iedereen dezelfde pantonestiften. Dat is sto-
rend, en het wordt zelfs karikaturaal: de 
projecten voldoen niet aan de verwachtin-
gen, maar ze lijken wel door Grassi gete-
kend. Natuurlijk doen studenten vaak wat 
ze denken dat jij verwacht, maar ik maak 
me toch sterk dat ik toestanden als bij Grassi 
weet te vermijden. Ik vind mezelf  geen idio-
syncratisch architect, ik ben altijd op zoek 
naar de grenzen van mijn eigen principes 
en regels. Voor studenten is dat soms moei-
lijker omdat er wel een kader geldt, maar 
geen expliciete taal wordt opgelegd.
C.V.G.: Op de website van je bureau Bovenbouw 
staat een zinnetje dat mij fascineert: ‘Bovenbouw 
maakt architectuur die zichzelf  is, wars van het 
krampachtig verlangen avant-garde te zijn.’ 
Probeer je dat ook als docent te bewerkstelligen: 
studenten die krampachtig verlangen avant-gar-
de te zijn, op andere gedachten brengen?

ontwerpen bijna uit. Een student die een 
gebouw wil ontwerpen in de vorm van een vis, 
geraakt met die instrumenten niet ver. In de drie 
jaar ontwerpbegeleiding die ik aan eerstejaars-
studenten van de Universiteit Gent heb gegeven, 
ben ik er altijd van uitgegaan dat het – zeker in 
dat eerste jaar – niet onmogelijk mag zijn om 
een vis te ontwerpen.
K.G.: Begrijp me niet verkeerd: ik ben vol-
strekt dezelfde mening toegedaan. Ik wil 
absoluut geen docent zijn die van studenten 
enkel vierkanten, ommuurde tuinen of  
lange slabs verwacht, zoals je dat op basis 
van een onzorgvuldige lectuur van het werk 
van Office Kersten Geers David Van Severen 
zou kunnen vermoeden. Ik vind het ridicuul 
als je op een jurydag een grote verzameling 
van ongeveer dezelfde projecten tegen de 
muur van de ontwerpstudio ziet hangen, 
die allemaal deel lijken uit te maken van het 

oeuvre van de docent. Ik haat het als stu-
denten denken dat ze mij een karikaturale 
kloon van een Office-project moeten voor-
schotelen. Het tegendeel is waar: als een 
student het relevant vindt om een vis te ont-
werpen, dan moet dat kunnen. 
C.V.G.: In alle jaren, of  enkel in het eerste jaar?
K.G.: In alle jaren, zonder twijfel. Ik wil op 
geen enkele manier opleggen hoe een 
gebouw er moet uitzien. Daarom kiezen we 
altijd op een vileine manier totaal uiteenlo-
pende referenties. Studenten kunnen daar 
geen lijn in trekken, ze kunnen er geen archi-
tectuurconceptie op baseren, en dat is de 
bedoeling. Dus een vis? Ja, graag, maar die 
vis moet ontworpen zijn op een systemati-
sche, intelligente en consequente manier, en 
hij moet weergegeven worden in plan, snede 
en perspectief. Dat is perfect mogelijk! Als dat 
lukt, dan zeg ik: go ahead with your fish!

C.V.G.: En toch: stel dat je studenten vraagt om 
geen snede maar een axonometrie te maken, een 
parallelle projectie zonder verdwijnpunten. 
Stuur je hen dan niet in de richting van een 
andere architectuur?
K.G.: Welke architectuur? Een architectuur 
van de axonometrie? Ik weet niet wat dat is.
C.V.G.: Denk aan het vroege werk van b0b van 
Reeth, of  aan R.M. Schindler: totaal onecono-
mische architectuur, ingewikkelde ruimtelijke 
structuren, zeer bewerkelijke hoeken… Dat kan 
je bijna niet tekenen zonder axonometrie.
K.G.: OK, ik begrijp het, daarin heb je gelijk. 
Maar je moet die snede en dat plan ook met 
een korrel zout nemen. We laten variatie 
toe, in functie van het ontwerp. Soms leg-
gen we verschillende schalen vast en mogen 
studenten de tekeningen maken die hun 
ontwerp vereist. Er is dus veel mogelijk. 
Maar aan de andere kant: het belang van 

economisch ontwerpen, van eenvoudige, 
fundamentele ingrepen die zich laten uit-
drukken in snede en plan, is impliciet altijd 
aanwezig in de ontwerpstudio’s van 
Architecture Without Content. Ik vind niet 
dat ik studenten kan laten geloven dat ze 
architect kunnen zijn in een bubbel buiten 
de wereld. Voor mij volstaat het niet dat ze 
fancy tekeningen maken. Ze moeten zich in 
de wereld engageren; op dat vlak ben ik cal-
vinistisch, spartaans of  zelfs politiek geën-
gageerd. Architectuur moet invloed hebben 
op de maatschappij, en studenten moeten 
beseffen dat ze niet heel de tijd geschifte en 
spectaculaire musea kunnen ontwerpen. 
Architectuur draait om utilitaire gebou-
wen, ze moet een rol spelen – misschien is 
die invloed marginaal, misschien is ze ver-
waarloosbaar, maar het principe blijft 
belangrijk.

Titus Lammertse

Studio: Dolls’ House, TUDelft, 2014
foto: Marius Grootveld

Jan-Hendrik Beckx

Studio: Dolls’ House, UGent, 2014
foto: Marius Grootveld

Dirk Somers: poppenhuizen en geschiedenis
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Christophe Van Gerrewey: Jan, jij bent docent 
op de Campussen Sint-Lucas Brussel en Gent 
van de KULeuven, en programmadirecteur van 
de permanente onderwijscommissie architec-
tuur. Jo, jij hebt lesgegeven aan de Universiteit 
Gent en aan Sint-Lucas. Samen met Inge Vinck, 
met wie jullie een bureau leiden in Gent, hebben 
jullie gedoceerd aan het Sandberg Instituut in 
Amsterdam, La Cambre in Brussel en de TUDelft, 
en op dit moment geven jullie les aan de archi-
tectuuracademie van Mendrisio en de École 
polytechnique fédérale de Lausanne. Het lijkt 
me niet evident om samen les te geven… 
Jo Taillieu: Strikt genomen doen we dat ook 
niet. We werken in het buitenland als 
bureau: in Delft, in Lausanne en Mendrisio 
gaat meestal afwisselend een van ons drieën 
naar het atelier. De studenten appreciëren 
het dat ze telkens een andere, maar toch ook 
aanverwante stem te horen krijgen. We 
spreken elkaar zeker niet tegen, maar elk 
van ons legt de nadruk op andere aspecten.
Jan De Vylder: Eigenlijk doen wij in het 
onderwijs hetzelfde als in ons bureau: vanuit 
een coherente visie werken we samen met 
jonge gemotiveerde mensen aan projecten. 
C.V.G.: Hoe worden jullie oefeningen georgani-
seerd?
J.D.V.: Onze studenten moeten in de eerste 
plaats letterlijk aan tafel komen zitten, dat is 
het belangrijkste: we organiseren een soort 
snelschaak. Voorts kan ik enkel herhalen 
dat ons onderwijs gebaseerd is op de manier 
waarop wij als architecten werken. 
C.V.G.: Maak je dan niet een soort stijlatelier? 
J.D.V.: Misschien, maar dat is niet noodzake-
lijk een probleem. Wij monopoliseren geen 
hele school. Je wordt als student tijdens een 
vijfjarige opleiding met bijna tien extreem 
verschillende methodes geconfronteerd. Dat 
is waardevoller dan wanneer een school één 
traditie vertegenwoordigt, en sluit meteen 
het gevaar voor epigonisme uit. Voor de stu-
denten is dat niet makkelijk. Stel je voor: er 
zijn studenten die een semester bij Kersten 
Geers les volgen, en zich het volgende semes-
ter voor ons atelier inschrijven. Totale ver-
warring is hun deel! Maar dat is goed: zo 
worden ze uitgenodigd om een persoonlijk-
heid te vormen. Je bent als praktijkdocent 
verplicht om te doceren zoals je werkt.
J.T.: Toch is er een belangrijk verschil met de 
context van het architectuurbureau. Het 
gesprek dat je met bureaumedewerkers 
voert dient als katalysator voor je eigen ont-
wikkeling; in de school voer je dat gesprek 
daarentegen opdat de student zich ontwik-
kelt. Je brengt weliswaar je eigen visie op 
gebouwen en projecten naar voor, maar ook 
de student heeft een inbreng. Ook zijn of  
haar fascinaties zijn belangrijk. In ons 
bureau maken wij het ontwerp; in een stu-
dio willen we juist vermijden dat het werk 
van de studenten op het onze lijkt.
C.V.G.: Jullie hebben beiden architectuur gestu-
deerd aan Sint-Lucas Gent, eind jaren tachtig en 
begin jaren negentig. Ging het er toen anders 
aan toe?
J.D.V.: Ongetwijfeld! Er is vandaag een gro-
tere hang naar veiligheid en comfort. 
Student worden veroorzaakt nauwelijks 
nog een breuk. Studenten gaan bij wijze 
van spreken om zes uur naar huis omdat 
het eten bij mama en papa net als vroeger 
op tafel staat. Ik merk dat aan de Brusselse 
studenten – wat een stad, wat een mogelijk-
heden, zeker als je uit de provincie komt! En 
wat zie je: haast niemand zit daar op kot. 
Maar ik wil niet klinken als een oude man 
die alleen maar problemen heeft met de 
nieuwe generatie. 
C.V.G.: Wellicht is het onderwijs zelf  ook veran-
derd…
J.D.V.: Ja, men leert studenten te veel om 
enkel aandacht te hebben voor prestaties 
die gemeten kunnen worden. Wij gingen als 
studenten voor het beste ontwerp, zij gaan 
voor het ontwerp dat de meeste punten 
haalt. Terwijl het daar niet om zou moeten 
gaan: de beste ontwerpen draaien uit op een 
clash, op een debacle zelfs. Je moet koppig 
en ontoegeeflijk zijn als student; je moet 
ergens voor vechten en geen schrik hebben 
dat het slecht zal aflopen. Ik vind dat onder-
wijs te maken moet hebben met energie.

C.V.G.: Wat versta je daaronder? 
J.D.V.: Ik spoor studenten bijvoorbeeld aan 
om een gigantische hoeveelheid tekeningen 
te maken; ik probeer ze zover te krijgen dat 
ze bijna ondanks zichzelf  bepaalde ideeën 
op papier zetten – want zo verrassen ze zich-
zelf  en wordt hun zelfbeeld uitgedaagd, niet 
alleen als ontwerper maar ook als mens. 
Dat is wat architectuuronderwijs volgens 
mij moet doen: studenten ‘openbreken’, 
ervoor zorgen dat ze angsten of  onzekerhe-
den afschudden, dat ze risico’s nemen. 
J.T.: De mooiste momenten in een ontwerp-
studio zijn die waarop een student zichzelf  
en de docent verrast. Ik geloof  niet in het 
indoctrineren van studenten: je moet hen 
niets opdringen waar ze toch niet van hou-
den. Ik vind het boeiend om een student iets 
te zien maken waarvan je weet dat je het 
zelf  nooit zou kunnen of  willen maken. En 
dat is ook een groot verschil met vroeger, 
denk ik. Onze generatie legt meer openheid 
aan de dag, terwijl de referentiekaders vroe-
ger dwingender waren, eenzijdiger ook.
J.D.V.: Ik heb les gekregen van Juliaan 
Lampens. Ik herinner me nog goed hoe dat 
ging. Als hij een vermoeden van iets interes-
sants op je tekening zag staan, dan ging hij 
erbij zitten. Als hij dat vermoeden niet had, 
dan keek hij zelfs niet meer. Je kon als stu-
dent bijna niet anders dan stilzwijgend zijn 
type architectuur maken, anders werd je 
genegeerd en stond je er alleen voor.
C.V.G.: Dat wordt over Mies van der Rohe ook 
verteld.
J.D.V.: In zekere zin vind ik dat waardevol. 
Het type van de architect als een ‘grote 
meester’ die op grond van zijn oeuvre auto-
riteit bezit en invloed uitoefent als docent, is 
niet noodzakelijk nefast. Het is misschien 
jammer dat die soort stilaan verdwenen is. 
Vandaag wordt van een atelierdocent open-
heid verwacht, bereidheid tot praten, tot het 
bedenken van educatieve en pedagogische 
modellen – om nog maar te zwijgen over de 
verplichting om aan onderzoek te doen.
C.V.G.: Ik kan me voorstellen dat Lampens of  
Mies evenmin creatief  waren in het bedenken 
van pedagogische concepten. Een student maak-
te een ontwerp en werd daarop beoordeeld. Dat 
soort eenduidigheid lijkt verdwenen.
J.D.V.: Dat is zo. Vandaag heeft het niet veel 
zin om studenten één perfect object te laten 
maken. Ze moeten in de eerste plaats een 
visie ontwikkelen. Een oefening die wij vaak 
geven is ‘7 huizen en 1 huis’. We vragen de 
studenten een huis te ontwerpen met een 
eenvoudig programma: 150 m2, twee kin-
deren, een kat en een Märklintrein. Die 
woning moeten ze uitdenken voor zeven 
verschillende locaties, bijvoorbeeld in 
Oostende, in Brussel, in de Ardennen… De 
vraag wordt dan: hoe ga ik met dezelfde 
opdracht om in een andere context? 
Collega’s reageren daar soms terughoudend 
op. Moet je in een tweede of  derde jaar geen 
ambitieuzer gebouw laten ontwerpen, een 
bibliotheek of  een congrescentrum, vragen 

ze zich af. Is die opdracht niet te bescheiden? 
Wel, dat is ze niet. De studenten worden 
inderdaad met een klein en tastbaar pro-
gramma geconfronteerd, maar de com-
plexiteit zit in de context, in de wisselende 
omstandigheden. Daardoor gaan studenten 
beseffen dat architectuur méér is dan een 
gebouw maken of  een probleem oplossen, 
en dat je ook een denklijn, een methode 
moet ontwikkelen.
J.T.: We geven aan het begin van de oefe-
ning boeiende voorbeelden, exemplarisch 
voor een problematiek: zeven Zwitserse hui-
zen bijvoorbeeld, of  zeven Belgische. We 
vragen om een cruciaal constructief  frag-
ment uit zo’n gebouw te lichten, het uit te 
tekenen en vervolgens te gebruiken om een 
nieuwe woning te maken. We gaan dus uit 
van het detail om een totaalontwerp te ont-
wikkelen. Bij het ontwerpen van een 
gebouw begin je meestal met het geheel en 
ga je geleidelijk aan naar het detail; maar 
het is ook belangrijk om omgekeerd te wer-
ken, van de kleine naar de grote schaal, van 
het detail naar het geheel. Zeker voor jonge 
studenten biedt dat houvast, want ze moe-
ten niet vertrekken van een leeg blad. Bij 
zo’n werkwijze ga je allesbehalve uit van 
een duidelijke theoretische stellingname – 
over bijvoorbeeld het wonen – maar via een 
achterdeur komen dergelijke opvattingen 
uiteindelijk toch aan bod.
C.V.G.: Door studenten met stukken van gebou-
wen en fragmenten te laten werken, stimuleer je 
niet meteen eenvoudige ontwerpen, of  concep-
tueel eenduidige en heldere architectuur.
J.D.V.: Waarschijnlijk niet. Maar volgens mij 
zijn er vandaag nauwelijks nog architecten 

die denken in concepten of  in perfecte vor-
men. Alles is context, een enorme context 
waaruit je stukjes moet selecteren.
J.T.: Dat geldt toch niet zomaar voor alle 
architectuur, denk ik.
J.D.V.: Het is zeker eigen aan onze ontwerp-
praktijk: wij hebben vanaf  het begin ‘mate-
rie’ in gedachten, eerder dan concepten, 
schema’s, principes, ideeën of  theorieën. 
We denken door middel van bestaande 
architectuur, van gebouwen en stukken 
van gebouwen. Architectuur is een ontzet-
tend gerafelde werkelijkheid.
C.V.G.: Vinden jullie het noodzakelijk om refe-
renties aan te reiken? Je zou studenten zélf  een 
stuk van een gebouw kunnen laten uitkiezen.
J.T.: Dat draait meestal niet goed uit. Er is 
minder honger bij studenten om daar naar 
op zoek te gaan, om tentoonstellingen te 
bezoeken, om tijd door te brengen in de 
bibliotheek.
J.D.V.: Als je hen daar toch heen stuurt, dan 
komen ze terug met een boek als One Hundred 
Loft Houses. Dat heeft ook te maken met de 
ontwikkeling die de architectuurcultuur 
heeft doorgemaakt. Sinds iedereen over 
architectuur praat, en sinds Knack Weekend en 
De Standaard maandelijks een woon- en archi-
tectuurbijlage aanbieden, is de diepgang niet 
toegenomen, en studenten vallen begrijpelij-
kerwijze terug op die low-profile-informatie.
J.T.: Ze schuimen voortdurend het internet 
af. Ze beseffen niet dat er een groot verschil 
is tussen in aanraking komen met architec-
tuur langs digitale of  analoge weg, op een 
computerscherm of  op papier. In een boek 
of  tijdschrift zie je meerdere tekeningen 
tegelijkertijd, op de juiste schaal; je krijgt er 
een tekst bij, je leert het hele oeuvre van een 
architect kennen. Dat verdwijnt op het 
internet. Daarom moet je bij iedere opdracht 
zelf  een context of  een culturele omgeving 
creëren.
C.V.G.: Ontwikkelen jullie nog andere strate-
gieën om het terugvallen op voor de hand lig-
gende informatie tegen te gaan?
J.T.: Wij willen niet dat studenten met de 
computer werken. De nadruk ligt letterlijk 
op de handeling van het tekenen met de 
hand. Dat creëert traagheid en concentra-
tie. Je werkt ook ruimer, alles is mogelijk. Je 
tekent op verschillende, maar vaste schalen 
– op de computer hebben die verschillen 
geen betekenis meer omdat elke tekening op 
alle mogelijke schalen kan worden gepre-
senteerd. Op je tekentafel kan je tien of  meer 
tekeningen naast elkaar leggen – dat is op 
een scherm slechts in beperkte mate moge-
lijk. Je kan radicaal opnieuw beginnen en 
toch terugkeren naar een vroeger gemaakte 
tekening – de verschillende versies worden 
op een computer niet altijd bewaard. En ook 
het bespreken van hun werk is makkelijker: 
je kan als docent iets voortekenen, of  de 
tekening van de student meteen aanpassen.
C.V.G.: Wat voor tekening ze maken doet er niet 
toe?
J.T.: Jawel, het moet precies zijn. Het gaat dus 
meestal om een fijne potloodtekening. We 
geven steeds ook een formaat of  schaal op. 
Daarnaast is het voortdurend ontwikkelen 
van een maquette essentieel. Ook hier ligt de 
schaal vast: schaal 1:5 bijvoorbeeld – onge-
veer de grootte van een detail – of  schaal 
1:20 – ter grootte van een gebouwfragment.
J.D.V.: Het tekenen met de hand plaatst ons 
geregeld voor een dilemma. Een deel van de 
leeropdracht in het tweede jaar is werken 
met de computer. Dat werkt zeer remmend, 
vind ik: een student die net kan stappen 
moet meteen op een fiets leren rijden. We 
worden bekritiseerd omdat we geen compu-
tertekeningen toestaan. Aan de EPFL heb-
ben we daarom een assistent aangesteld, 
een oud-medewerker die op dinsdagochtend 
– dan zijn we er gelukkig zelf  niet – compu-
terondersteund tekenen begeleidt. Zelf  
laten we digitale documenten echter alleen 
toe op de eindpresentatie, en ze mogen nooit 
het enige materiaal zijn: de eindejaarsten-
toonstellingen van onze studio’s zijn altijd 
een ongelooflijke verzameling van maquet-
tes op verschillende schaal, van tekeningen, 
plannen en documenten. Eind vorig semes-
ter stond er zelfs een fauteuil tussen.

Amandine Ischer

Cascade, atelier architecten de vylder vinck taillieu, École polytechnique fédérale de Lausanne, 2015

Benoît Perrier

Corner, atelier architecten de vylder vinck taillieu, 
École polytechnique fédérale de Lausanne, 2015

D.S.: Het probleem is dat er vandaag hand-
zame pseudocanons bestaan in de architec-
tuur. Studenten houden van websites als 
Dezeen en Afasia, met spectaculaire en flit-
sende ontwerpen. Eenvoudige recepten als 

een window shuffle laten hen toe om een 
gebouw snel van een frisse identiteit te voor-
zien. Dat makkelijke succes probeer ik tegen 
te gaan door ongebruikelijke referenties 
voor te stellen. Zo ontstaan er studies van de 

architecturale vormentaal die voor de stu-
denten – en vaak ook voor mezelf  – nieuw 
zijn. Volgens mij is dat onder meer te dan-
ken aan de manier waarop de architectuur-
geschiedenis in het atelier wordt ingeschakeld 

om een vlakke pseudoavant-gardistische 
nieuwheid te vermijden. Dat is voor mij de 
definitie van architectuur: een formele rela-
tie aangaan met de geschiedenis.

Jan De Vylder & Jo Taillieu: gebouwen en stukken van gebouwen
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

Op 8 november 1957 werd in Gent de 
Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst gesticht door een hete-
rogeen gezelschap van onder anderen 
industriëlen, geneesheren, professoren, 
kunstenaars en architecten. Voorzitter werd 
de advocaat Karel Geirlandt. In de eerste 
helft van de jaren zestig zette Geirlandt, hier-
bij geassisteerd door Marc De Cock, drie 
Forum-manifestaties over actuele kunst op 
in de Sint-Pietersabdij te Gent, gevolgd door 
de belangwekkende tentoonstelling Figuratie 
en defiguratie (1964) in het Museum voor 
Schone Kunsten (M.S.K.).* In de tweede 
helft van de jaren zestig kwam de klemtoon 
steeds meer te liggen op de realisatie van de 
doelstelling die in de naam van de 
Vereniging is vervat: de oprichting van een 
Museum van Hedendaagse Kunst. Geirlandts 
lidmaatschap van de Toezichts commissie 
van het Museum voor Schone Kunsten fun-
geerde daarbij als hefboom. Door handig te 
manoeuvreren kon Geirlandt diverse leden 
van de raad van beheer van de Vereniging 
in de Toezichts commissie loodsen: Marc De 
Cock (in 1965) en John Bultinck (in 1966). 
Anton Herbert, een notoir voorvechter van 
de hedendaagse kunst, vervoegde de 
Toezichts commissie in 1968. Reeds voor-
dien waren Roger Matthys en Jozef  Mees, 
twee andere Vereniging-mandatarissen, tot 
lid van de Toezichts commissie verkozen. 
Aldus vormden de belangen behartigers van 
de actuele kunst aan het einde van de jaren 
zestig een meerderheid in het belangrijkste 
beleidsorgaan van het M.S.K. Een volgende 
tussentijdse ambitie van de vertegenwoor-
digers van de Vereniging was de oprichting 
van twee Aankoopcommissies, een voor 
traditionele, een voor hedendaagse kunst. 
Het College van Burgemeester en Schepenen 
van Gent sputterde lang tegen, maar gaf  
zich uiteindelijk in 1973 gewonnen. Nadat 
het aankoopbeleid de facto was ontdubbeld, 
was het slechts een kwestie van tijd tot de 
volgende stap kon worden gezet: de oprich-
ting van een autonoom Museum van 
Hedendaagse Kunst, onder leiding van een 
fulltime conservator…

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: In het najaar van 
1974, nog voor de statutaire oprichting van het 
Museum van Hedendaagse Kunst (M.H.K.), 
wordt een vergelijkend examen georganiseerd 
om de vacature van conservator in te vullen. Uit 
een verslag van de Toezichtscommissie van het 
Museum voor Schone Kunsten (M.S.K.) blijkt 
dat twee leden worden aangeduid om de exa-
mencommissie te adviseren: Jozef  Mees en 
Roger Matthys. Waarom ging de keuze niet uit 
naar Karel Geirlandt, de oprichter van de 
V.M.H.K.?
Marc De Cock: Karel Geirlandt trad op 1 
september 1974 in dienst als Directeur-
Generaal van de Vereniging van Tentoon-
stel lingen van het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel (P.S.K.). Hij was reeds in 
het voorjaar van 1974 teruggetreden als 
voorzitter van de V.M.H.K. Geirlandt bleef  
de vergaderingen van de Vereniging bijwo-
nen, maar hij nam steeds minder taken op 
zich. Dat was ook begrijpelijk, gezien zijn 
loodzware functie in het P.S.K. Roger 
Matthys volgde hem op als voorzitter. Het 
was dus logisch dat Matthys als adviseur 
van de examencommissie werd aangezocht.
K.B./D.P.: En Jozef  Mees?
M.D.C.: Mees was voorzitter van de unitaire 
Toezichtscommissie van het Museum voor 
Schone Kunsten. Hij leidde ook beide 
Aankoopcommissies, die van oude en die 
van hedendaagse kunst. Mees was een 
flamboyante persoonlijkheid en genoot 
enorm veel respect. Hij hoorde bij de socia-
listische zuil en was nog bevriend geweest 
met Frits Van den Berghe. Mees was van 

opleiding architect, maar daarnaast ook 
kunstenaar. Hij maakte abstracte schilde-
rijen.
K.B./D.P.: Kreeg jij als lid van de Aankoop-
commissie Hedendaagse Kunst iets mee over de 
beraadslagingen van de examencommissie?
M.D.C.: Neen, behalve de conclusie: de 
voordracht van Jan Hoet als eerste conser-
vator van het Museum van Hedendaagse 
Kunst.
K.B./D.P.: Waren de namen van de andere kan-
didaten niet uitgelekt?
M.D.C.: Van enkele kandidaten was de iden-
titeit bekend geraakt. Ik weet dat onder ande-
ren Johan Werner Van den Bossche, Jan 
Emiel Daele en Wim Van Mulders mee had-
den gedaan aan het examen, maar dat is 
zowat de enige informatie die naar de 
Aankoopcommissie was doorgesijpeld. Wim 
Van Mulders gaf  les aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten van Gent 
(K.A.S.K.). Jan Emiel Daele verkeerde in de 
kringen van de Gentse Honest Art Movement; 
hij was kunsthistoricus en schrijver. Ook 
Johan Werner Van den Bossche was een 
kunsthistoricus; hij had gepubliceerd over 
Henry van de Velde.
K.B./D.P.: Uit een document dat we hebben 
kunnen consulteren in het archief  van Roger 
Matthys blijkt dat de naam van Jan Hoet reeds 
in 1968 was gevallen tijdens een vergadering 
van de Vereniging over personen die konden 

worden benaderd om lid van de beheerraad te 
worden. Er wordt eveneens vermeld dat Hoet op 
dat moment kunstgeschiedenis studeert aan de 
Universiteit Gent.
M.D.C.: Het klopt dat Hoet studies kunstge-
schiedenis had aangevat. Hij maakte een 
thesis over Victor Servranckx. Dat zijn 
naam viel tijdens een vergadering van de 
beheerraad is mogelijk, maar ik heb daar 
geen herinnering aan overgehouden. Wat 
ik zeker weet, is dat hij geen beheerder van 
de Vereniging is geworden.
K.B./D.P.: Had jij vóór Hoets deelname aan het 
vergelijkend examen reeds met hem kennisge-
maakt?
M.D.C.: Hoet had deelgenomen aan de eer-
ste trans-Atlantische reis van de Vereniging. 
In 1973 waren we met een grote groep 
leden naar New York gevlogen. Hoets aan-
wezigheid was aan niemand onopgemerkt 
voorbijgegaan. Voordien had ik reeds vluch-
tig met hem kennisgemaakt ten kantore 
van Karel Geirlandt. Geirlandt was een 
vriend van Hoets vader, een bekend verza-
melaar. Ik denk echter niet dat Geirlandt 
zijn invloed heeft aangewend om Hoets kan-
sen op een benoeming te vergroten.
K.B./D.P.: Wat voor indruk maakte Hoet toen 
je hem voor het eerst ontmoette?
M.D.C.: Hij kwam zeer dynamisch en 
enthousiast over. Het contact was zonder 
meer positief. Als Hoet in de buurt was, 

gebeurde er altijd wel iets. Hij kon enorm 
begeesterend praten over kunst. Hij stond 
ook bekend als een goed pedagoog. Voordat 
hij de functie van conservator in de wacht 
sleepte, was hij actief  geweest als leraar, 
eerst in Koksijde, in de Westhoek Academie 
die hij samen met Walter Vilain had opge-
richt, nadien in de Rijksmiddelbare school 
in Oostakker. Hoet was bijna veertig toen hij 
voorgedragen werd om de leiding van het 
M.H.K. op zich te nemen.
K.B./D.P.: De benoeming van Hoet laat tot 10 
juni 1975 op zich wachten. In een besloten zit-
ting van de Gentse gemeenteraad worden nog 
twee andere conservators aangesteld: Rita 
Dubois-Van de Capelle voor het Centrum van 
Kunst en Cultuur (Sint-Pietersabdij) en Joan 
Vandenhoute voor de Dienst Archeologie en 
Historische Monumenten.
M.D.C.: Dat klopt. Schepen van Cultuur 
Robert Vandewege pakte uit met drie namen.
K.B./D.P.: ‘Van de acht conservators die ik 
benoemd heb, waren er toevallig zeven C.V.P.’ers. 
Maar het waren goede elementen, dat hebben ze 
toch wel bewezen’, zou Vandewege later – op 
zijn tachtigste verjaardag in 2000 – hebben 
verklaard. Had Hoet in 1975 een partijkaart 
van de C.V.P.?
M.D.C.: Dat weet ik niet. Het is wel bekend 
dat hij in 1994 – in de herfst van zijn carri-
ère – op een C.V.P.-lijst kandideerde voor de 
Europese verkiezingen. In de jaren zeventig 
was het in ieder geval gebruikelijk dat de 
politieke partijen zich met topbenoemingen 
bemoeiden.
K.B./D.P.: Toen Hoet in dienst trad, was het 
Museum van Hedendaagse Kunst nog steeds 
niet officieel opgericht. Dat gebeurde pas op 1 
augustus 1975. Welke taak wachtte hem?
M.D.C.: Een zeer grote uitdaging! Het 
Museum voor Schone Kunsten en het 
Museum van Hedendaagse Kunst werden 
gedwongen om samen te leven binnen de 
muren van het gebouw van het M.S.K. Alles 
moest worden uitgevonden. Jan Hoet en 
Paul Eeckhout, de parttime conservator 
van het Museum voor Schone Kunsten, 
moesten hun werkterrein afbakenen – let-
terlijk én figuurlijk. Over de afbakening van 
de historische periodes die beide musea zou-
den behandelen zijn de twee conservators 
het in feite nooit volledig eens geworden. Er 
kwam een compromis uit de bus. Eeckhout 
kreeg de toelating om traditionele naoor-
logse kunst te blijven aanschaffen – werken 
van lokale figuratieve schilders zoals 
Gaspard De Vuyst of  Jef  Wauters.
K.B./D.P.: Het Museum voor Schone Kunsten 
moest worden heringericht om er het nieuwe 
Museum van Hedendaagse Kunst in onder te 
brengen. In een beleidsdocument van de stad 
Gent (d.d. 1 augustus 1975) is het volgende te 
lezen: ‘Inmiddels werden de voorbereidende 
werkzaamheden aangevat om een volledige 
splitsing van beide instellingen door te voeren. 
Dit behelst o.m. de uitrusting van een dertigtal 
ongebruikte ruimten en het aanleggen van een 
afzonderlijke toegang tot het Museum van 
Hedendaagse Kunst.’
M.D.C.: Jarenlang hebben wij gestreden om 
een aparte ingang voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst te verkrijgen. Onze eis 
heeft zelfs de officiële nota’s van de stad 
gehaald, maar een eigen toegang is er jam-
mer genoeg nooit gekomen. Dat was echter 
niet de belangrijkste zorg. Het was vooral 
zaak om de museumzalen in te richten met 
het oog op de opening van het Museum. 
Hoet moest het allemaal alleen zien te rooi-
en. Toen hij begon, kon hij enkel een beroep 
doen op een secretaresse, Lucienne Leplae. 
Niet alleen de infrastructuur, ook de perso-
neelsbezetting baarde ons lange tijd grote 
zorgen. Slechts mondjesmaat werd de 
omkadering uitgebreid, waarbij Hoet niet 
zelden aangewezen was op personeelsleden 
die in nepstatuten werden tewerkgesteld.
K.B./D.P.: De statutaire oprichting van het 
M.H.K. op 1 augustus 1975 gaat gepaard met 
een opvallende gift, namelijk het werk 300 pots 
van de Franse kunstenaar Jean-Pierre Raynaud, 
een installatie van driehonderd met cement 
gevulde bloempotten. Hoet noemde het werk 
‘Cartesiaanse kunst, met het accent op orde en 

Panamarenko
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systematiek; psycho-objecten die een weldoend 
effect zullen hebben op de bezoekers van ons 
museum’.
M.D.C.: De aankoop van een vroeger werk 
van Raynaud door de V.M.H.K., gevolgd 
door de weigering van Paul Eeckhout om dit 
werk onder te brengen in de depotruimte 
van het museum, had in 1971 tot een ver-
trouwensbreuk geleid. De V.M.H.K. had al 
haar werken uit de reserves van het M.S.K. 
gehaald en verhuisd naar een ruimte in de 
Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten. Dat de oprichting van het Museum 
van Hedendaagse Kunst Raynaud op het 
idee had gebracht om een werk te schenken 
was dus bijzonder betekenisvol! Hoet besloot 
overigens meteen om de werken uit het 
K.A.S.K. terug te halen om ze een plaats te 
geven in het depot van het nieuwe museum.
K.B./D.P.: Een significante aanwinst is 
Panamarenko’s Deltavliegtuig P-1 (Piewan) 
(1975), dat in het oprichtingsjaar van het 
M.H.K. wordt verworven.
M.D.C.: In de Aankoopcommissie was er 
grote consensus over het belang van 
Panamarenko. Er werden verschillende 
pogingen ondernomen om werken van hem 
aan te kopen. Uiteindelijk viel de keuze op 
de ‘Piewan’. Iedereen was uitermate geluk-
kig met de aanwinst. Ook het College van 
Burgemeester en Schepenen was meteen 
bereid om zijn handtekening onder de aan-
koop te zetten. De problemen rond de ver-
werving ontstonden later in de pers – in een 
radioprogramma van Jan Van Rompaey als 
ik me niet vergis. 
K.B./D.P.: In Janenalleman van Jan Van 
Rompaey zou kunstcriticus Lambert Jageneau 
hebben gezegd dat het werk van Panamarenko 
alleen ‘kan dienen om een verzameling van 
wansmaak te vervolledigen’. En nog: ‘Op een 
veiling zou men nog geen 50 fr. aan het geval 
spenderen.’
M.D.C.: Het M.H.K. was niet eens officieel 
geopend en de poppen gingen al aan het 
dansen! Burgemeester Geeraard Van den 
Daele wilde tekst en uitleg om de aankoop 
ten aanzien van pers en publiek te kunnen 
verantwoorden. Zowel Geirlandt als Hoet 
putten zich uit om die beslissing te legitime-
ren.
K.B./D.P.: Kon het College van Burgemeester 
en Schepenen worden overtuigd?
M.D.C.: Ja, maar de toon was gezet. Het 
College was nog meer dan vroeger op zijn 
hoede als er een voorstel tot aankoop van 
een hedendaags kunstwerk werd ingediend. 
Het moge duidelijk zijn: het Museum was 
opgericht, maar de problemen van weleer 
waren niet van de baan.
K.B./D.P.: De Piewan en een honderdtal teke-
ningen van Panamarenko worden aan het 
publiek voorgesteld nog voordat het Museum 
officieel voor open was verklaard.
M.D.C.: Het valt niet te betwijfelen dat Jan 
Hoet te popelen stond om de hand aan de 
ploeg te slaan. Voordien had het M.H.K. ook 
reeds zijn medewerking verleend aan een 
tentoonstelling met werken van Dan Van 
Severen, die in samenwerking met Open-
baar Kunstbezit tot stand was gekomen.
K.B./D.P.: Op 26 mei 1976 is het dan eindelijk 
zover: met een tentoonstelling van de collectie 
wordt het M.H.K. officieel geopend. Hoe beleef-
de je die dag?
M.D.C.: Het was een bijzondere gebeurte-
nis, zonder meer. Waar haast twintig jaar 
voor was gestreden, werd eindelijk werke-
lijkheid. De opening ging gepaard met een 
voortreffelijke presentatie van de verzame-
ling. Het bewijs werd geleverd dat het 
M.H.K. recht van bestaan had. Naar aanlei-
ding van de tentoonstelling werd overigens 
ook een bescheiden catalogus gepubliceerd.
K.B./D.P.: Het M.H.K. kan aanvankelijk 
slechts gebruikmaken van twee zalen: de twee 
grote bovenzalen van het M.S.K., die door de 
Technische Diensten van de Stad Gent voor de 
gelegenheid gerenoveerd waren.
M.D.C.: Sommige tentoonstellingen gingen 
elders in het Museum voor Schone Kunsten 
door. De renovatie van bijkomende ruimten, 
zowel voor artistieke als voor administratie-
ve doeleinden, werd in het vooruitzicht 
gesteld. De Schepen van Cultuur kondigde 
die werkzaamheden zelf  aan tijdens de ver-
nissage.
K.B./D.P.: Met de retrospectieve van Jan 
Burssens in het najaar van 1976 en de presen-
tatie van het werk van een ander Gents kunste-
naar, Jos Verdegem, kleurt het tentoonstellings-
programma aanvankelijk erg lokaal. Ben je het 
hiermee eens?
M.D.C.: Akkoord. Burssens was een toon-
aangevend kunstenaar die in de kringen 

van de Vereniging zeer veel aanzien genoot. 
Hij stond met veel kunstenaars in contact 
en wist talloze verzamelaars te overtuigen 
van de kwaliteit van het werk van zijn col-
lega’s, onder wie de Frans-Roemeense kun-
stenaar Horia Damian. De V.M.H.K. had 
reeds in 1961 werk van Damian verworven. 
Burssens was incontournable. Ook 
Verdegem, die reeds overleden was in 1957, 
was een lokale held. Het initiatief  tot die 
tentoonstelling was uitgegaan van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. Hoet verleende 
loyaal zijn medewerking aan deze exposi-
ties.

2.

K.B./D.P.: Ook na de officiële opening van het 
Museum van Hedendaagse Kunst blijft de 
Vereniging activiteiten organiseren: tentoon-
stellingen in het Cultureel Informatief  Centrum 
(C.I.C.) en presentaties (lezingen, filmvoorstel-
lingen…) in de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (K.A.S.K.) en in het Museum 
van Hedendaagse Kunst zelf. Daarnaast ver-
zorgt de V.M.H.K. groepsreizen naar culturele 
metropolen en is ze actief  als uitgever van gra-
fiek.
M.D.C.: De Vereniging beschikte over een 
zeer goed gelegen tentoonstellingsruimte 
aan de Kouter. In het C.I.C. vonden expo’s 
plaats van lokale gevestigde kunstenaars 
zoals Jan Burssens en Amédée Cortier (in 
1976), maar ook van kunstenaars die nog 
niet zover stonden in hun carrière, zoals 
Marthe Wéry, Lili Dujourie, Danny Matthys 
(tevens in 1976) en Bernd Lohaus (1977). 
Ook de jonge kunst had onze aandacht. Zo 
organiseerden we in 1976 een tentoonstel-
ling met jonge Amerikaanse kunstenaars in 
samenwerking met de Brusselse Alexandra 
Monett Gallery. De reeks Coming People, 
waarin werk werd gepresenteerd van aan-
komend talent, ging van start in 1974. In 
1976 stond K.A.S.K.-docent Wim Van 
Mulders in voor de selectie. Met onze reizen 
en up-to-dateavonden wilden we onze leden 
nader informeren over de recentste ontwik-
kelingen. Onze activiteiten sloegen aan. Het 
was belangrijk dat we hier ook na de ope-
ning van het M.H.K. mee doorgingen. 
Vergeet ook niet dat wij een autonoom 
Museum van Hedendaagse Kunst voorston-
den, volledig onafhankelijk van het Museum 
voor Schone Kunsten. Dat doel was verre 
van verwezenlijkt. Over aankopen en ten-
toonstellingen kon de commissie van het 
M.H.K. op onafhankelijke wijze beslissingen 
nemen, maar over tal van andere aangele-
genheden was steeds overleg nodig met de 
conservator van het M.S.K.
K.B./D.P.: In 1976 wijdt de Vereniging een 
expo aan de activiteiten van de Galerie Paul 
Maenz. Kan je daar toelichting bij geven?
M.D.C.: Met die tentoonstelling blikten we 
terug op de activiteiten die Paul Maenz tus-
sen 1970 en 1975 had opgezet, zowel in 
Keulen als in ons land. Maenz had enige tijd 
een dependance in de winkelgalerie Le 
Bailli, aan de Louizalaan in Brussel, waar 
ook de Wide White Space, MTL en Plus-
Kern actief  waren geweest. De idee om de 
spots te richten op het programma van een 
galerie sloeg aan. In de daaropvolgende 
jaren nodigden we tal van galeristen uit, 
onder wie Albert Baronian (Brussel) 
(1977), Françoise Lambert (Milaan) 
(1978), Manette Repriels (Galerie Vega, 
Luik) (1979) en Liliane & Michel Durand-
Dessert (Parijs) (1981). Elke galerist bracht 
uiteraard zijn of  haar kunstenaars, maar 
stond ook een specifieke benadering voor. 
Zo herinner ik me dat Paul Maenz al zijn uit-
nodigingskaarten presenteerde, helemaal 
in de lijn van de conceptuele kunst. 
Daarnaast was er een installatie van Giulio 
Paolini te zien. Paolini was zelfs aanwezig 
op de opening.
K.B./D.P.: In het Museum van Hedendaagse 
Kunst is hét evenement in 1977 de tentoonstel-
ling van tekeningen, aquarellen, gouaches, col-
lages en olieverven van Joseph Beuys. Reeds in 
de vergadering van de unitaire Toezichts-
commissie (d.d. 22 juni 1976) was aan die 
manifestatie goedkeuring verleend ‘mits zekere 
voorwaarden, te bespreken met de inrichters’. 
De expo kwam met andere woorden niet tot 
stand op initiatief  van Jan Hoet, maar van een 
externe partij?
M.D.C.: De tentoonstelling van Joseph 
Beuys kaderde in Europalia, dat in 1977 in 
het teken stond van de Bondsrepubliek 
Duitsland. Het was de eerste keer dat 
Europalia de vleugels uitsloeg buiten 

Brussel. Had de Brusselse organisatie het 
Gentse museum benaderd om de Beuysexpo 
te onthalen? Onmogelijk is dat niet. 
Europalia bood mogelijkheden die je niet 
onbenut kon laten. Ik herinner me dat Hoet 
met ongelofelijk veel passie aan de tentoon-
stelling heeft gewerkt. 
K.B./D.P.: Ook de pers is laaiend enthousiast. 
Een citaat uit De Gentenaar: ‘De Beuys-
tentoonstelling in het Museum van Heden-
daagse Kunst is ongetwijfeld een der markant-
ste facetten van de Europalia Bundesrepublik 
Deutschland die in heel het land wordt georga-
niseerd.’
M.D.C.: Iedereen stond vierkant achter die 
manifestatie, ook het publiek: zowel de ope-
ning, de tentoonstelling zelf  als een up-to-
dateavond met Joseph Beuys konden op een 
massale publieksopkomst rekenen. Het was 
een enorm succes, dat ook Beuys met ver-
stomming leek te slaan.
K.B./D.P.: In het najaar maakt Hoet zijn ten-
toonstellingsplannen voor 1978 bekend aan de 
Toezichtscommissie van het M.H.K. Hij geeft 
aan solo’s te willen organiseren van de 
Fransman Jean-Pierre Raynaud en de Brit 
Richard Long, een kleine groepsexpo met Raoul 
De Keyser, Ulrich Rückriem, Richard Tuttle en 
Philippe Van Snick, en een thematische ten-
toonstelling gewijd aan kindertekeningen en 
werk van kunstenaars die inspiratie uit kinder-
tekeningen putten. Alleen de solo van Raynaud 
en de kwartettentoonstelling werden uiteinde-
lijk gerealiseerd – in die laatste werd Ulrich 
Rückriem overigens vervangen door David 
Rabinowitch.
M.D.C.: De Vereniging had al een werk 
gekocht van Jean-Pierre Raynaud, die – 
zoals gezegd – zelf  een installatie aan het 
M.H.K. had geschonken. Misschien was dat 
een van de redenen om die tentoonstelling 
te maken? Het is voor mij onduidelijk waar-
om die andere twee projecten niet tot stand 
zijn gebracht. Dat de plannen van Hoet 
voortdurend wijzigden, was evenwel geen 
probleem voor de commissie. Integendeel, 
we hadden het volste vertrouwen in hem. 
Hoet deed voorstellen, concrete meestal, en 
in het algemeen ging de commissie daar pal 
achter staan. Ik zat al heel lang in de com-
missie – sinds 1965 – en ik herinner me dat 
er in de periode vóór het aantreden van 
Hoet geregeld pittige discussies werden 
gevoerd. De diverse commissieleden deden 
suggesties en er werd fel over gedebatteerd. 
Het was ontzettend begeesterend. Toen 
Hoet eenmaal conservator was geworden, 
werden de rollen omgekeerd. Hij trad de 
commissie tegemoet met allerlei voorstellen 
die haast in alle gevallen gunstig onthaald 
werden. Het initiatief  lag bij de conservator 
en dat was goed.
K.B./D.P.: Ook inzake aankopen? Uit de versla-
gen van de Toezichtscommissie blijkt dat er in 
die tijd – eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
– gestreefd wordt naar een weloverwogen en 
breed gedragen collectiebeleid. Een citaat: ‘Het 
beleid moet gevoerd worden volgens een taak-
verdeling met de Vereniging van het Museum 
van Hedendaagse Kunst, bijvoorbeeld: betref-
fende de concept art prospecteert de V.M.H.K. 
voor werken van L. Weiner, R. Barry en S. 
Brouwn, zodat het M.H.K. zich best richt op D. 
Huebler, On Kawara en H. Darboven’ (verslag 
van de Toezichtscommissie, d.d. 1 maart 
1978).
M.D.C.: Akkoord. We poogden tot een goede 
rolverdeling te komen. Het was de bedoeling 
dat de Toezichtscommissie, de Vereniging 
en de conservator de violen stemden. Ik wil 
echter herhalen dat het overleg in zeer 
goede verstandhouding plaatsvond.
K.B./D.P.: In 1978 vergadert de Toezichts-
commissie talloze malen over het probleem van 
de behuizing van het Museum van Hedendaagse 
Kunst. Er wordt een beperkt comité samenge-
steld dat zich over de problematiek buigt. In het 
voorjaar van dat jaar schuift dat comité het 
park de Ghellinck in Zwijnaarde als mogelijke 
locatie naar voor. Van wie kwam dit voorstel?
M.D.C.: Dat weet ik niet meer. Ik vermoed 
dat de Toezichtscommissie door het College 
of  door de Schepen van Cultuur gevraagd 
was om met een concreet voorstel te komen 
voor het huisvestingsprobleem. Iedereen die 
het M.S.K. bezocht, kon met eigen ogen 
constateren dat de cohabitatie van twee 
musea in één gebouw niet ideaal was. Ook 
de politieke wereld was inmiddels van 
mening dat naar een oplossing moest wor-
den gezocht. Een verhuis naar een nieuw-
bouw in de natuur leek de beste optie. 
Voorbeelden als  het Middelheim 
(Antwerpen) en het Kröller-Müller Museum 
(Otterlo) spraken velen aan. Ik meen dat er 

zelfs een excursie is georganiseerd naar het 
Kröller-Müller, in aanwezigheid van 
Schepen van Cultuur Robert Vandewege, 
om de mogelijkheden van een dergelijke 
locatie te onderzoeken. De Toezichts-
commissie was haast unaniem van mening 
dat deze oplossing de beste was. Alleen com-
missielid Georges Broget was een andere 
overtuiging toegedaan. Hij vond dat het 
M.H.K. in het centrum van de stad moest 
worden gehuisvest. Broget was een zeer 
loyaal beheerder van de Vereniging en een 
toegewijd lid van de Toezichtscommissie, 
maar hij had steeds een eigen visie waarvan 
hij slechts zelden af  te brengen was.
K.B./D.P.: Hoe lagen de kaarten bij de politiek 
verantwoordelijken?
M.D.C.: Het College van Burgemeester en 
Schepenen heeft het voorstel van de 
Toezichtscommissie zorgvuldig bestudeerd. 
Dat blijkt uit talloze notities uit de periode 
van 1978 tot 1980. Het College onderzocht 
echter ook een vestiging in het Citadelpark, 
tussen het Museum voor Schone Kunsten 
en het Casino. De Vereniging was dit voor-
stel niet genegen. We wilden een nieuw-
bouw die kansen op uitbreiding bood. Met 
hand en tand werd een nieuw gebouw in 
Zwijnaarde bepleit, zonder succes evenwel.
K.B./D.P.: Hoe kwam dat?
M.D.C: Zoals ik reeds aangaf, kon geen una-
nimiteit worden bekomen in de schoot van 
de Toezichtscommissie. Broget bleef  dwars-
liggen. Hij was een socialist en had goede 
connecties met partijgenoten. Heeft de 
B.S.P. – de toenmalige socialistische partij – 
de vestiging in Zwijnaarde weten te verhin-
deren of  kwam het alle politieke partijen 
goed uit dat de Toezichtscommissie geen 
overeenstemming wist te bereiken? Feit is 
dat het voorstel op een gegeven moment 
van tafel verdween, net als het idee overi-
gens om het museum tussen het M.S.K. en 
het Casino te bouwen. We waren weer bij af.
K.B./D.P.: Op een gegeven moment wordt in de 
commissie ook gepalaverd over een textielfa-
briek aan de Drongensesteenweg en het E.G.W.-
gebouw in het Zuidpark. Van wie kwamen deze 
voorstellen?
M.D.C: Geen idee, maar ik weet wel dat die 
opties niet serieus zijn onderzocht. Na de 
afwijzing van het Citadelpark en de site in 
Zwijnaarde als mogelijke locaties voor het 
M.H.K. werd de discussie over de huisves-
tingsproblematiek een poosje opgeschort. 
Omdat er maar geen oplossing kwam, 
noemden we het M.H.K. in die dagen een 
‘spookmuseum’.

3.

K.B./D.P.: 1979 is een belangrijk jaar voor 
jou: je volgt Roger Matthys op als voorzitter 
van de Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst. Waarom trad Matthys 
terug als voorzitter?
M.D.C: Roger Matthys had een functie opge-
nomen als professor aan de Universiteit 
Antwerpen. Hij was van mening dat hij niet 
meer genoeg tijd kon vrijmaken om zijn ver-
plichtingen als voorzitter van de Vereniging 
na te komen. Zelf  was ik tot dan toe actief  
geweest als secretaris. Dat hield in feite in 
dat ik me met de dagelijkse werking van de 
V.M.H.K. bezighield. 
K.B./D.P.: Waren er andere kandidaten om het 
voorzitterschap waar te nemen?
M.D.C: Bij mijn weten niet. Ik denk dat alle 
andere leden van de raad van beheer opza-
gen tegen de werklast.
K.B./D.P.: Wat veranderde er vanaf  het 
moment dat jij de voorzittershamer hanteerde?
M.D.C: Niet bijster veel. Geirlandt zat welis-
waar in Brussel, Matthys in Antwerpen, 
maar we hielden nauw contact over de wer-
king van de Vereniging. Ik zette me zoals 
voorheen in voor de tentoonstellingen, de 
reizen, de grafiekpremies, de omzendbrie-
ven, kortom de dagelijkse werking van de 
V.M.H.K.
K.B./D.P.: In 1979 vindt in het Museum van 
Hedendaagse Kunst de tentoonstelling Aktuele 
kunst in België. Inzicht/overzicht – 
Overzicht/inzicht plaats. Hoe kijk jij terug op 
die manifestatie?
M.D.C: Uiterst positief ! Het was een belang-
rijke expositie. De selectie van kunstenaars 
houdt tot op de dag van vandaag stand, de 
titel van de tentoonstelling misschien min-
der, maar dat is een detail. Het was duidelijk 
dat Hoet een goede kijk had ontwikkeld op 
het Belgische kunstlandschap.
K.B./D.P.: In haar aankoopbeleid trekt de 
Vereniging in die dagen voornamelijk de buiten-
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landse kaart. Opvallend is de voorkeur voor ‘con-
ceptuele’ kunst, met werken van Joseph Kosuth 
(1976), Sol LeWitt (1976), Stanley Brouwn 
(1977), Robert Barry (1978), Lawrence 
Weiner (1978) en Douglas Huebler (1979).
M.D.C: Het overgrote deel van die werken 
werd aangeschaft bij MTL, de bakermat van 
de conceptuele kunst in België. In die jaren 
kocht de V.M.H.K. echter ook een belangrijk 
werk van een Belg, Sculpture de socle/zuil 
(1980) van Didier Vermeiren. Het klopt 
evenwel dat de blik van de Vereniging in de 
eerste plaats op het buitenland was gericht. 
Hoet bleef  echter niet achter. In 1980 orga-
niseerde hij een ambitieuze tentoonstelling: 
Kunst in Europa na ’68…. Onder de 26 
Europese kunstenaars die deelnamen aan 
die expo waren er slechts twee Belgen: 
Panamarenko en Marcel Broodthaers. 
K.B./D.P.: De expositie komt op een zeer bijzon-
dere manier tot stand. Hoet omringt zich met 
een commissie waarin Germano Celant, 
Johannes Cladders, Sandy Nairne, Karel 
Geirlandt, Jean-Pierre Van Tieghem en Piet van 
Daalen zetelen. Nadat de commissie vijftien 
internationaal opererende kunstenaars selec-
teerde, kregen zij de kans een collega uit te kie-
zen. Méér kon Hoet zich nauwelijks hebben 
weggecijferd. Hij stelde zich zeer bescheiden op.
M.D.C: Voelde hij zich nog niet bekwaam 
om het laken volledig naar zich toe te trek-
ken? Naar het antwoord op die vraag heb ik 
het raden. Hoet mag dan externe steun heb-
ben willen zoeken, hij deed dat niet in 
samenspraak met de Toezichtscommissie 
van het M.H.K. of  de raad van beheer van 
de V.M.H.K. Dat was ook geen probleem. 
Zoals ik eerder stelde, hadden de 
Toezichtscommissie en de Vereniging het 
volste vertrouwen in hem. De steun van 
Celant en co. zal wel belangrijk zijn geweest, 
maar wat voor mij telt, is het resultaat. 
Kunst in Europa na ’68… was een uitermate 
belangrijke tentoonstelling. Haast alle wer-
ken die in Gent getoond werden, zijn in 
museale of  private collecties terechtgeko-
men. Het was een mijlpaal, zoveel is zeker. 
K.B./D.P.: Opvallend is dat ook Karel Geirlandt 
in de selectiecommissie van Kunst in Europa 
na ’68… zetelt.
M.D.C: Geirlandt stond aan het hoofd van 
de Vereniging van Tentoonstellingen van 

het Paleis voor Schone Kunsten. Hij haalde 
belangrijke exposities naar België en had 
een uitgebreid internationaal netwerk. Het 
was niet meer dan logisch dat Hoet hem 
erbij betrok.
K.B./D.P.: Het Museum van Hedendaagse 
Kunst krijgt van de Stad een ongezien bedrag ter 
beschikking om kunst aan te kopen uit de ten-
toonstelling. Het gaat om meer dan 7 miljoen 
BEF [175.000 euro], een veelvoud van het 
gebruikelijke jaarlijkse aankoopbudget. Hoe 
was die beslissing tot stand gekomen? 
M.D.C: Het kan niet anders dan dat Hoet 
hierin een rol heeft gespeeld. Dat de Toezichts-
commissie hem volmondig steunde, was 
ongetwijfeld ook een belangrijk signaal 
voor het College van Burgemeester en 
Schepe nen.
K.B./D.P.: In de marge van Kunst in Europa 
na ’68… organiseert de Vereniging een expo 
met werken uit haar eigen verzameling. Het is 
de eerste tentoonstelling die plaatsvindt op een 
nieuwe locatie, namelijk de Cercle Artistique et 
Littéraire aan de Recolettenlei. Waarom was de 
Vereniging verhuisd?
M.D.C.: De ruimte aan de Kouter was ons 
destijds – eind 1972 – ter beschikking 
gesteld door Maurits Naessens van de Bank 
van Parijs en de Nederlanden. In het begin 
moesten we geen huur betalen; zelfs de kos-
ten voor water en verwarming werden door 
de bank gedekt. Toen Naessens op pensioen 
ging, werd de Vereniging gevraagd om te 
betalen voor de nutsvoorzieningen. Dat was 
niet onoverkomelijk. In 1980 trok de bank 
echter zelf  weg aan de Kouter en opende 
een filiaal aan de Korenmarkt. Het C.I.C. 
ging dus onherroepelijk dicht. We moesten 
ons beraden. Wilden we nog tentoonstellin-
gen organiseren of  niet? De beheerraad 
besliste om ermee door te gaan. Als voorzit-
ter en coördinator van de exposities was ik 
deze beslissing zeer genegen. Het contact 
met de leden was immers essentieel. We 
ontmoetten elkaar steeds bij de openingen 
van de tentoonstellingen. Daarnaast waren 
ook de voordrachten, de omzendbrieven en 
de grafiekuitgaven belangrijk. Die contact-
mogelijkheden wilden we bestendigen. 
Roger Matthys en ik namen contact op met 
de Stad om na te gaan of  ons een ruimte ter 
beschikking kon worden gesteld. We beleg-

den een afspraak met Antoon Wyffels, direc-
teur van de Dienst voor Culturele Zaken. Hij 
zei dat hij ons niet van dienst kon zijn omdat 
een dergelijke tussenkomst van de Stad een 
precedent zou vormen. We keken vervolgens 
zelf  uit naar interessante locaties en kwa-
men uit bij de Cercle aan de Recolettenlei, 
waar we in de jaren zestig reeds activiteiten 
hadden georganiseerd. We konden de twee-
de verdieping van het gebouw betrekken. 
Dat betekende echter een zware financiële 
inspanning. We moesten immers niet alleen 
de kosten van de nutsvoorzieningen, maar 
ook de huur ophoesten.
K.B./D.P.: Bleef  jij de belangrijkste motor van 
het tentoonstellingsprogramma?
M.D.C.: Ik was er voortdurend mee bezig, 
maar de ideeën kwamen zeker niet alleen 
van mij. Zowel André Goeminne als Anton 
Herbert leverden heel wat boeiende voor-
stellen. Het was prettig om met hen te wer-
ken, al werd de discussie soms op het scherp 
van de snee gevoerd. Vooral Anton Herbert 
verdedigde zijn voorstellen steeds met klem. 
In het begin van de jaren tachtig maakten 
we zeer verdienstelijke tentoonstellingen, 
onder meer van Giovanni Anselmo, Stephen 
McKenna, Didier Vermeiren, Gérard 
Garouste, Stanley Brouwn, Art & Language 
en Francesco Clemente. Door de sterke 
betrokkenheid van Goeminne en Herbert, 
en door onze goede contacten met galeris-
ten, konden die tentoonstellingen boven-
dien met een minimum aan middelen wor-
den gerealiseerd.
K.B./D.P.: Zowel de Vereniging als het Museum 
van Hedendaagse Kunst beleven in de periode 
vanaf  het midden van de jaren zeventig tot het 
begin van de jaren tachtig heuse triomfen. 
1982 vormt in zekere zin een culminatiepunt: 
in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel 
vindt een presentatie plaats van de collectie van 
(de Vereniging voor) het Museum van 
Hedendaagse Kunst. Deze tentoonstelling gaat 
bovendien gepaard met de uitgave van de eerste 
volwaardige collectiecatalogus, een pil van niet 
minder dan zeshonderd bladzijden.
M.D.C.: Die catalogus heeft bloed, zweet en 
tranen gekost, maar het was zonder meer de 
moeite waard. Nadat de Vereniging 25 jaar 
actief  was geweest, kon op een bijzonder 
geslaagd parcours worden teruggeblikt.

K.B./D.P.: Blijkens een verslag van een verga-
dering van de Commissie van het M.H.K. ziet 
ook Schepen van Cultuur Robert Vandewege het 
belang in van deze manifestatie: ‘Schepen 
Vandewege onderstreept het belang van de ten-
toonstelling van de MHK-verzameling in het 
PSK.’
M.D.C.: Iedereen zag de draagwijdte in van 
de verwezenlijkingen van de Vereniging en 
het Museum van Hedendaagse Kunst: een 
stevige collectie, gebundeld in een lijvige 
catalogus, een spannend tentoonstellings-
curriculum en een boeiend nevenprogram-
ma van lezingen, discussies, filmvertonin-
gen en performances. 1982 was een topjaar. 
De publicatie van de collectiecatalogus 
vormde de bekroning van de inspanningen 
die Karel Geirlandt zich sinds 1957 getroost 
had. 1982 was echter ook een verkiezings-
jaar. Het was verre van duidelijk wat de toe-
komst zou brengen.

wordt vervolgd

Met dank aan Laura Coosemans

Transcriptie: Eva Decaesstecker 
Redactie: Koen Brams

De auteurs zijn dr. Roger Matthys (8 maart 
1920 – 22 februari 2016) zeer erkentelijk 
voor het toegestane gesprek en het beschik-
baar stellen van zijn archief.

noot

 *  De eerste twee delen van dit interview met 
Marc De Cock, over de periodes 1961-1965 en 
1965-1974, werden gepubliceerd in De Witte 
Raaf nrs. 168 en 171.

Jean-Pierre Raynaud

300 pots, 1974, zicht op de tentoonstelling van de verzameling van het Museum van Hedendaagse Kunst in het Paleis voor Schone Kunsten, Brussel (15 juli – 5 september 1982)
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WILLEM BAARS 
PROJECTS
t/m 19/03

INTERSTELLAR FOLKLORE
Jan Van Den Dobbelsteen

09/04–30/04

NEW WORK
Ido Vunderink

25/05–29/05

AMSTERDAM ART FAIR

GALERIE FONS WELTERS
t/m 30/04

UNTER DEM PANTOFFEL STEHEN
Pere Llobera

in Frontspace

NO HISTORY MAKES YOU OLD
07/05–18/06

Olga Balema

GALERIE ONRUST
t/m 26/03 

William N. Copley, Emma Talbot, Ina van Zyl
09/04–14/05 
bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie  
met teksten van Rudi Fuchs en Ina van Zyl  

ARNULF RAINER een keuze van Ina van Zyl 
14/04–17/04

ART COLOGNE 
Han Schuil, Robert Zandvliet

21/05–25/06 

Benjamin Roth
25/05–29/05

AMSTERDAM ART FAIR 
Toon Verhoef

PS
t/m 01/05 

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

SLEWE GALLERY
12/03–16/04

UNDERCOVER
Irma Boom

14/04–17/04

ART COLOGNE
23/04–21/05 

DUO
Günter Tuzina

25/05–29/05

AMSTERDAM ART FAIR 

GALERIE VAN GELDER
t/m 09/04

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

16/04–25/05 
opening: 16/04, 17:00–19:00

WHEN FRIENDSHIP BECOMES ART
François Dey, Sigurdur Gudmundsson,
Kristján Gudmundsson, 
Sigmar Polke,
Dieter Roth

WITTEVEEN VISUAL
ART CENTRE
t/m 03/04

INNOCENT (+ boekpresentatie)
Pedro Bakker  

PLUS TEKENINGEN XL EN XS
Ron Amir, Gam Bodenhausen, Brieke Drost, 
Anya Janssen, Marleen Kappe, Geer van der Klugt,
Arno Kramer, Erik Mattijssen, Romy Muijrers, Jans
Muskee, Jacobien de Rooij, Anne Semler, Charles 
Vreuls, Lenneke van der Groot, Hans de Wit

09/04–07/05

BEDROOM POSTERS
Sam Samiee  

SOLO
Naïmé Perrette

 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
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KOEN BRAMS

1. Hoofden en deksels

‘Ik publiceer tentoonstellingen zou je kun-
nen zeggen, omdat dit de beste manier is om 
de informatie over te brengen. Ik gebruik de 
bladzijden van een boek zoals een galerie-
eigenaar de muren van z’n galerie gebruikt. 
Het Xeroxboek b.v. is geen boek om naar te 
kijken, maar een boek om over na te den-
ken.’ Aan het woord is Seth Siegelaub 
(°1941, The Bronx, N.Y.). Het gaat wellicht 
om de eerste Nederlandstalige tekst die over 
hem werd gepubliceerd. Auteur: Lieneke 
van Schaardenburg; titel: Kunstpromotor 
Seth Siegelaub – Iedereen kan kunst maken; 
medium: Haagse Post; datum: 12 april 
1969.1

 Het Xeroxboek (geproduceerd in 1968 
door Seth Siegelaub en John Wendler, met 
kunstenaarsbijdragen van Carl Andre, 
Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph 
Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris en 
Lawrence Weiner) is dus niet voor het oog, 
maar voor de geest bedoeld. Hoe groot is 
dan de verrassing als je de ondergrondse 
ruimte betreedt in het Stedelijk Museum 
waarin leven en werk van Seth Siegelaub 
tentoongesteld worden. Het eerste wat je te 
zien krijgt, zijn niet Siegelaubs ‘gepubliceer-
de tentoonstellingen’, maar drie rijen feeë-
rieke hoofddeksels. Oog in oog met deze ver-
zameling hoeden, die onder meer uit Afrika, 
Zuid-Amerika, India en China afkomstig 
zijn, ben je allerminst geneigd om diep na te 
denken en des te meer om gulzig te kijken. 
Adembenemend mooi – en ook wel grappig 
– zijn de Koningskroon van veelkleurig kralen-
werk met negen vogels op kegelvormige struc-
tuur en de Prestigieuze ceremoniële hoofdtooi 
met geborduurde afbeeldingen van een spin, of  
de Bruidshoofdtooi van katoenen stof, indigo 
geverfd en gecoat met eigeel, met glazen kralen en 
pompon. Zelfs de kleinste hoeden zijn weerga-
loos, zoals de Muts van blauw en wit kralen-
werk (Yoruba-volk, Nigeria, 20e eeuw).
 De bezoeker die reikhalzend uitkijkt naar 
het Xeroxboek of  naar de andere exploten 
van de founding father van de zogenaamde 
conceptuele kunst, wordt meteen op het 
verkeerde been gezet. Het ging Siegelaub 
duidelijk niet alleen om wat ín een hoofd 
aan het bewegen kan worden gebracht, 
maar ook om het deksel dat óp een hoofd 
kan worden gezet. De openingszet van 
Leontine Coelewij en Sara Martinetti, de 
curatoren van Seth Siegelaub: Beyond 
Conceptual Art, is verrassend en prikkelend. 
De begeleidende catalogus ziet er al even 
verleidelijk uit. De turf  die 560 bladzijden 
telt, is een aangename reisgezel; het flinter-
dunne papier is haast aaibaar.

2. Programmaverklaring

Wie de hoofddeksels van links naar rechts 
leest – een leesrichting die wij westerlingen 
gewend zijn – is geneigd meteen door te 
lopen naar een kleine afgeschermde ruimte. 
Het gaat om een kamertje waarin de aan-
vang van de carrière van Seth Siegelaub 
aan bod komt. Aan de buitenkant hangt 
een kopie van het oorspronkelijke uithang-
bord van zijn galerie. Met zwarte letters op 
witte achtergrond is de naam van zijn 
kunsthandel aangegeven: ‘Seth Siegelaub 
Contemporary Art 3rd floor’. 
 Op 14 september 1964 gaat de eerste ten-
toonstelling van start in Siegelaubs galerie 
op 16 West Fifty-Sixth Street in New York. 
De eerste exposanten zijn Pierre Clerk, 
Michael Eastman, Alfred Michael Larusso, 
Herbert Livesey, Denis McCarthy, Edward 
Whiteman en Lawrence Weiner. De expo 
gaat vergezeld van een catalogus met een 
opmerkelijk opschrift: ‘The work of  an artist 
exists as a real and final statement about 
what he feels. A gallery’s commitment to 
what it feels about that statement should be 
just as strong.’ Het is een programmaverkla-
ring om u tegen te zeggen. De kersverse 
galerist zet hoog in. Hij stelt weliswaar dat 
hij als handelaar een andere verantwoorde-
lijkheid heeft dan die van de kunstenaar, 
maar geeft tegelijk aan dat beider betrok-
kenheid evenwaardig dient te zijn. Dat 
Siegelaub zijn job ernstig neemt, blijkt ook 

uit een ander bijzonder detail op de cover 
van het catalogusje: de nummering, 
‘Volume I No. 1’. Zo wordt onderstreept dat 
het om een doorlopend engagement gaat. 
Een eendagsvlieg wil Siegelaub duidelijk 
niet zijn. Zijn bemoeienis met kunst is ern-
stig en hij deinst er niet voor terug om zijn 
intenties als het ware in steen te beitelen.
 Niet alleen het uithangbord, de uitnodi-
gingen en de catalogi zijn bewaard geble-
ven, maar evenzeer sommige kunstwerken 
die Siegelaub vanaf  1964 verwierf  – wat 
een bijkomende indicatie is van zijn intense 
betrokkenheid. Dankzij het vroege engage-
ment van de piepjonge kunsthandelaar zijn 
in Beyond Conceptual Art de schilderijen van 
Pierre Clerk, Edward Whiteman en Lawrence 
Weiner in volle glorie te zien.

3. Kunstwerken en oosterse tapijten

Het uithangbord van de galerie wordt ech-
ter spoedig aangepast. Naast het witte vlak 
waarop de naam van de kunsthandel prijkt, 
wordt in 1965 met witte letters op zwarte 
achtergrond een bijkomende activiteit aan-
gekondigd: ‘Seth Siegelaub Robert Gaile 
Oriental Rugs’. In dezelfde ruimte waarin 
kunst wordt getoond, gaat Siegelaub een 
samenwerking aan met jazzmuzikant en 
kunsthandelaar Robert Gaile. Samen met 
Gaile koopt, restaureert en verkoopt hij 
voortaan oosterse tapijten; zijn galerie blijft 
Siegelaub alleen runnen.
 De combinatie van een galerie met een 
tapijtenwinkel mag gerust ongewoon wor-
den genoemd. De foto’s van het interieur 
van de tentoonstellingsruimte waarin 
kunstwerken en tapijten wedijveren om 
aandacht, geven te denken. Wat de tentoon-
stelling in het Stedelijk evenwel aanneme-
lijk weet te maken, is dat Siegelaub zijn acti-
viteit als tapijtenmarchand niet minder 
serieus neemt dan zijn job als galerist. In 
Beyond Conceptual Art worden immers boe-
ken getoond uit Siegelaubs bibliotheek over 
(de geschiedenis van) oosterse tapijten, die 
al snel niet minder dan 75 titels zal tellen. 
Een enkele ervan – The Oriental Rug: A 
Monograph on Eastern Rugs and Carpets, 
Saddle-Bags, Mats and Pillows, with a 
Consideration of  Kinds and Classes, Types, 
Borders, Dyes, Symbols, Etc., Together with 
Some Practical Advice to Collectors (1903) – 
getuigt al van de intellectuele inzet van 
Siegelaubs oosterse avontuur. Handel en 
gewin zijn het doel, kennis en inzicht het 
middel, zoveel mag duidelijk zijn. 

4. Handel achter gesloten deuren

Een lang leven is de samenwerking met 
Gaile niet beschoren. In 1966 sluit Siegelaub 
zijn galerie en tapijtenwinkel in Fifty-Sixth 
Street en verhuist hij naar een appartement 
aan Madison Avenue. Voor die beslissing 
geeft de ex-galerist later een laconieke ver-
klaring: ‘I found having to be trapped in one 
place between 11 am and 5 pm was oppres-
sive. Furthermore, and more importantly, I 
realized that because one had to pay the rent 
and related fixed overheads, one was forced 
into a totally artificial rhythm that has 
nothing to do with art or exhibitions. In a 
certain way, the gallery was running me.’ 
Dat hij zijn galerie in Fifty-Sixth Street sluit, 
betekent niet dat hij de brui geeft aan de 
handel in kunst. In zijn nieuwe flat expo-
seert en verhandelt hij onder meer schilde-
rijen van Lawrence Weiner en sculpturen 
van John Chamberlain. Siegelaub wil met 
kunst bezig zijn en geld verdienen; aan het 
klerkenbestaan van een galerist heeft hij 
een broertje dood.
 In de catalogus van Seth Siegelaub: Beyond 
Conceptual Art is een typerende foto opgeno-
men: Siegelaub in een fauteuil in zijn appar-
tement aan Madison Avenue, sigaret in de 
hand, volledig naakt, op een bonte onder-
broek na. In de catalogus kunnen meer van 
dat soort sprekende beelden worden aange-
troffen; de tentoonstelling is wat dat betreft 
‘soberder’.

5. Dow en Vietnam

In 1967 zoekt Siegelaub opnieuw de samen-
werking op. Samen met Jack Wendler sticht 
hij Image. Art Programs for Industry, Inc., 
een poging om bedrijven warm te maken om 
te investeren in het werk van kunstenaars, 
indien niet met financiële middelen dan toch 
door het leveren van materialen. Siegelaub, 
directeur, en Wendler, vice-directeur, weten 
Dow Chemical Company te interesseren 
voor hun project, maar de deal wordt afge-
blazen nadat bekend raakt dat het bedrijf  
verantwoordelijk is voor de productie van 
een wapen dat in de Vietnam oorlog wordt 
ingezet: napalm. Siegelaub biedt niet alleen 
passief  verzet tegen Amerika’s imperialisme. 
Hij gaat de straat op om uiting te geven aan 
zijn politieke inzichten. Hij organiseert ook 
een actie om fondsen te werven voor de ver-
kiezingscampagne van de New Yorkse politi-
cus Edward Koch, een notoir tegenstander 
van de oorlog in Vietnam.

Siegelaubs vaardigheid om snel beslissin-
gen te nemen, acties op te zetten, onderne-
mingen op te richten of  op te doeken krijgt 
een mooie vertaling in de inrichting van de 
tentoonstelling in het Stedelijk. De bezoeker 
wordt uitgenodigd om van de ene naar de 
andere tentoonstellingsmodule te hoppen. 
De ene module is een gesloten ruimte (16 
West Fifty-Sixth Street), de andere een half  
open constructie met openingen (1100 
Madison Avenue), nog andere bestaan uit 
niet meer dan een paneel, een sokkel of  een 
vitrine (of  een combinatie ervan). Elke sec-
tie staat voor een kleine paragraaf  of  een 
groot hoofdstuk uit Siegelaubs leven.

6. Catalogus en seminarie

Een volgend station blijkt cruciaal. In het 
voorjaar van 1968 zet Siegelaub een pro-
ject op met Carl Andre, Robert Barry en 
Lawrence Weiner in Bradford Junior College 
in Massachusetts. Weiner, een jeugdvriend, 
nam reeds deel aan de openingstentoonstel-
ling van de galerie in 16 West Fifty-Sixth 
Street. Hij introduceerde Siegelaub bij Carl 
Andre. Robert Barry was een regelmatig 
bezoeker van Seth Siegelaub Contemporary 
Art. Het is Douglas Huebler die het kwartet 
– Seth, Carl, Bob en Larry – verzoekt om een 
project op te zetten in de tentoonstellings-
ruimte van de school waaraan hij verbon-
den is als chair van het kunstdepartement. 
Barry en Weiner exposeren schilderijen, 
Andre een sculptuur. De vormentaal van de 
tentoongestelde kunstwerken doet denken 
aan minimal art. Op de uitnodigingskaart 
omschrijft Siegelaub zich als ‘editor’.
 In Bradford Junior College komt Siegelaub 
met twee ideeën op de proppen die nadien 
voortdurend zullen terugkeren. De tentoon-
stelling gaat gepaard met een soort uitgave, 
het midden houdend tussen een catalogus 
en een kunstenaarspublicatie. Daarnaast 
vindt een symposium plaats waarin de edi-
tor zich ontpopt tot moderator. Kunst, infor-
matie en communicatie: voor Siegelaub zijn 
ze alle drie van wezenlijk belang.
 Bij het volgende project, dat plaatsvindt in 
Windham College (Putney, Vermont) en 
waaraan opnieuw Andre, Barry en Weiner 
hun medewerking verlenen, verschijnt geen 
uitgave, maar er vindt wel een symposium 
plaats. Siegelaub streeft naar continuïteit, 
maar blijft tevens beweeglijk: de rol van mode-
rator wordt doorgespeeld aan Dan Graham.
 De tentoonstelling in het Stedelijk heeft 
geen stringent parcours. Het is aan de toe-
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schouwer om zijn of  haar weg te kiezen. Deze 
keuze mag als een verwijzing naar Siegelaubs 
lenigheid worden geïnterpreteerd.

7. De geboorte van Siegelaubs 
‘conceptuele kunst’

Siegelaub leert snel, maar trapt niet in de val 
van het format, ook niet als hij zelf  een goede 
‘vorm’ bedacht heeft. In het najaar van 1968 
volgt een nieuwe ommekeer. Siegelaub publi-
ceert een catalogus met als titel Douglas 
Huebler. De werken die in de publicatie wor-
den voorgesteld, bestaan allemaal (al of  niet 
fysiek), maar ze worden niet tentoongesteld 
door de New Yorkse art dealer; ze worden 
enkel gecatalogeerd. In de woorden van 
Douglas Huebler: ‘The existence of  each 
sculpture is documented by its documentati-
on. The documentation takes the form of  
photographs, maps, drawings and descrip-
tive language. […] The proposed projects do 
not differ from the other pieces as idea, but do 
differ to the extent of  their material substan-
ce.’ Hueblers inleidende zinnen zouden een 
omschrijving kunnen zijn van wat sindsdien 
als ‘conceptuele kunst’ geboekstaafd staat. 
De toelichting verschilt nauwelijks van het 
statement dat Weiner eveneens in 1968 op 
papier zet: ‘1. The artist may construct the 
piece. 2. The piece may be fabricated. 3. The 
piece need not to be built. Each being equal 
and consistent with the intent of  the artist 
the decision as to condition rests with the 
receiver upon the occasion of  receivership.’ 
In datzelfde jaar zien nog twee catalogusten-
toonstellingen het levenslicht: Statements 
van Lawrence Weiner en het reeds vernoem-
de Xeroxboek, waarin elk van de zeven geno-
digde kunstenaars (Carl Andre, Robert 
Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol 
LeWitt, Robert Morris en Lawrence Weiner) 
25 bladzijden krijgen toegewezen.
 In het Stedelijk zijn replica’s van de genoem-
de boeken aanwezig; van het Xeroxboek is 
daarnaast een tweede druk verschenen die 
door de liefhebber kan worden aangeschaft. 
Siegelaubs projecten zijn met andere woorden 
niet alleen maar goede ideeën, maar ook 
fysiek toegankelijke voortbrengselen.

8. 1969 (1)

1969 is een erg druk jaar. Siegelaub accep-
teert opnieuw een uitnodiging van Douglas 
Huebler om een project te realiseren in 
Bradford Junior College (Massachusetts). 
Ditmaal zijn Joseph Kosuth en Robert 
Morris van de partij. Bij de tentoonstelling 
verschijnt een catalogus en er vindt een 
seminarie plaats.
 Op eigen initiatief  organiseert Siegelaub 
een tentoonstelling waarvoor hij op zoek 
gaat naar een geschikte locatie. In de 
McLendon Building (44 East Fifty-Second 
Street) installeren Douglas Huebler, Robert 
Barry, Joseph Kosuth en Lawrence Weiner 
elk twee werken in een ruimte. In een twee-
de ruimte kan de catalogus worden gecon-
sulteerd of  aangeschaft. De permanentie 
wordt niet verzorgd door Siegelaub, maar 
door een ingehuurde kracht die naar de 
naam Adrian Piper luistert. Na de tentoon-
stelling January 5-31 1969 keert Siegelaub 
nooit meer terug naar de McLendon 
Building. Piper studeert in 1969 af  aan de 
School of  Visual Arts in New York.
 Een maand later staat opnieuw een cata-
logustentoonstelling op het menu, March 
1969 getiteld. Siegelaub benadert evenveel 
kunstenaars als de maand maart dagen telt. 
Elk van de 31 pagina’s van de kalender 
omvat de naam van de genodigde kunste-
naar, al of  niet vergezeld van het project dat 
hij of  zij heeft ingestuurd. De selectie van de 
kunstenaars is Noord-Amerikaans getint.
 Met Robert Barry zet Siegelaub in april de 
Inert Gas Series op. De art dealer vindt de 
financiële middelen om Barry naar Los 
Angeles te laten reizen en aldaar specifieke 
volumes van de gassen Helium, Neon, 
Argon, Krypton en Xenon in de atmosfeer te 
brengen. Een poster wordt verspreid waar-
op een telefoonnummer is afgedrukt dat de 
geïnteresseerde met een antwoordapparaat 
in contact brengt waarop de beschrijving 
van Barry’s project te horen is. In 1969 
treedt Siegelaub eveneens op als organisa-
tor van een kunstenaarsproject van Jan 
Dibbets en als co-uitgever van de vroegste 
poëzie van Carl Andre.
 Siegelaub zet niet alleen een innovatieve 
omgang met kunst op de rails, hij ontwik-

kelt ook een uniek businessmodel. Steeds 
weer weet hij verzamelaars te overtuigen 
om bij te dragen aan projecten. In ruil voor 
hun financiële, logistieke of  materiële 
inbreng worden kunstwerken aan hen over-
gemaakt. Siegelaub brengt met andere 
woorden ideeën aan de man; wat terug-
vloeit naar de collectioneurs is iets wat zich 
op enigerlei wijze verhoudt tot het eraan 
voorafgaande proces: een schets, een proto-
col, een foto… Van deze deals zijn jammer 
genoeg weinig (artistieke) sporen te vinden 
in het Stedelijk. De verzamelingen van 
sponsors zoals Raymond Dirks, Alan Power, 
Manuel Greer, Robert Topol en Stanley 
Grinstein zijn niet aangeboord voor Beyond 
Conceptual Art.

9. 1969 (2)

Op uitnodiging van James Warren Felter, 
verbonden aan de Simon Fraser University 
(Burnaby, Canada), realiseert Siegelaub de 
tentoonstelling Untitled. De deelnemers zijn 
Terry Atkinson, Michael Baldwin, Robert 
Barry, Jan Dibbets, Douglas Huebler, 
Stephen Kaltenbach, Joseph Kosuth, Sol 
LeWitt, N.E. Thing Co. en Lawrence Weiner. 
Er vindt een symposium plaats dat deels via 
de telefoon (!) tot stand komt.
 In de zomer van 1969 gaat een ander 
ambitieus project van start. July August 
September 1969/Juillet Août Septembre 
1969/Juli August September 1969 verzamelt 
de ingrepen, ideeën en/of  presentaties van 
elf  kunstenaars op evenveel locaties in de 
wereld – van Los Angeles tot Vancouver, 
van Parijs tot Den Haag. Enkel wie alle loca-
ties binnen de aangegeven periode bezoekt 
of  de catalogus te pakken krijgt, heeft een 
zicht op deze wereldwijde onderneming.
 Siegelaubs groepstentoonstelling in de 
zomer van 1969 wijst op de ambitie van de 
kunsthandelaar om zijn activiteit naar 
mondiale schaal uit te breiden. Zijn praktijk 
krijgt ook internationale erkenning. In het 
najaar van 1969 wordt hij als ‘galerist’ uit-
genodigd om deel te nemen aan de alterna-
tieve kunstbeurs Prospect 69, georganiseerd 
door Konrad Fischer en Hans Strelow in de 
Kunsthalle Düsseldorf. Siegelaub besluit om 
geen objecten te tonen. De kunstenaars die 
hij selecteert – Robert Barry, Douglas 
Huebler, Joseph Kosuth en Lawrence 
Weiner – zijn enkel met interviews in de 
krant van Prospect 69 vertegenwoordigd.
 In de catalogus van Beyond Conceptual Art 
rakelt Lucie Leblanc herinneringen op aan 
de totstandkoming van Siegelaubs projec-
ten. De Belgische Leblanc, Siegelaubs 
levensgezellin en de moeder van zijn zoon 
Yves, staat naar eigen zeggen mee in voor de 
realisatie van onder meer de catalogus van 
July August September 1969/Juillet Août 
Septembre 1969/Juli August September 
1969. In de tentoonstelling in het Stedelijk 
is er van Leblanc zo goed als geen spoor te 
vinden. Kan er in een expositie geen goede 
omgang gevonden worden met de min of  
meer private kant van een mensenleven, 
ook als het dat van Seth Siegelaub is? De art 
dealer zelf  ging er in elk geval anders mee 
om. Op een van de pagina’s van een num-
mer van Art in America (mei-juni, 1969) 
prijkt een foto van Seth en Yves, badend 
nabij Cape Cod. Het plaatje is afgedrukt tus-
sen allerlei commerciële advertenties van 
galeries, onder meer die van Leo Castelli.
 In de loop van 1969 verlaat Siegelaub de 
moeder van Yves; hij trekt in bij de New 
Yorkse kunstcritica en curator Lucy Lippard 
(139 Prince Street). Ook over Lippard is de 
catalogus mededeelzamer dan de tentoon-
stelling.

10. 1969 (3)

In het kader van January 5-31 1969 en July 
August September 1969/Juillet Août 
Septembre 1969/Juli August September 1969 
worden geen symposia of  seminaries geor-
ganiseerd. Siegelaub is in die periode wel als 
moderator bij een tweetal paneldiscussies 
met kunstenaars betrokken. In de reeks 
Issues in Art, georganiseerd door de Student 
Mobilization Committee to End the War in 
Vietnam, modereert Siegelaub in maart 
1969 een discussie met Carl Andre, Michael 
Cain, Douglas Huebler en Ian Wilson over 
het onderwerp ‘tijd’. Een door Lucy Lippard 
geredigeerde transcriptie wordt gepubli-
ceerd in Art International. Ook van het 
gesprek Art Without Space met Robert Barry, 

Douglas Huebler, Joseph Kosuth en 
Lawrence Weiner, dat op 2 november 1969 
door Siegelaub wordt geleid op het radiosta-
tion WBAI-FM, maakt Lippard een trans-
criptie. Een deel van het gesprek wordt 
gepubliceerd in haar legendarische boek Six 
Years. The Dematerialization of  the Art Object 
from 1966 to 1972.
 Zowel het aantal activiteiten in 1969 als 
de diversiteit ervan zijn opvallend. Telkens 
weer slaagt Siegelaub erin om de principes 
van zijn werkzaamheden bij te stellen, op te 
rekken of  overboord te gooien. Seth 
Siegelaub: Beyond Conceptual Art omvat een 
nooit eerder gepubliceerde transcriptie van 
een interview met Ursula Meyer. De art dea-
ler stelt daarin: ‘There is no challenge in 
doing the same thing over and over again. I 
want to do things that interest me, new and 
different things.’ Siegelaub doet die uit-
spraak op het einde van 1969.

11. Verdwijningskunstenaar

In 1970 richt Siegelaub International 
General op, een vehikel waarmee hij zijn 
eigen publicaties en die van andere – ver-
wante – kunstenaars/uitgevers wil distribu-
eren. Samen met Verlag der Buchhandlung 
Walther König publiceert hij het viertalige 
kunstenaarsboek Roodborst Territorium/
Sculptuur 1969 van Jan Dibbets. De catalo-
gus van de tentoonstelling 18 Paris IV.70, 
georganiseerd door de Parijse kunstcriticus 
Michel Claura, wordt door Siegelaub niet 
alleen gedistribueerd, maar ook geprodu-
ceerd. Aan de tentoonstelling zelf  werkt hij 
niet mee, alhoewel Claura’s methodiek erg 
lijkt op die van zijn New Yorkse spitsbroeder.
 Eveneens in 1970 nodigt Peter Townsend, 
hoofdredacteur van het Britse kunsttijd-
schrift Studio International, Siegelaub uit om 
een ‘tijdschrifttentoonstelling’ te maken. De 
art dealer gaat niet op de uitnodiging in, 
maar wijst ze evenmin af. Hij schuift de 
vraag door naar acht ‘collega’s’: David 
Antin, Germano Celant, Michel Claura, 
Charles Harrison, Lucy Lippard, Yusuke 
Nakahara, Hans Strelow en Harald 
Szeemann. Nakahara en Szeemann geven 
niet thuis; de anderen selecteren 37 kunste-
naars die een ‘tentoonstelling’ krijgen in 
Studio International.
 Producent en distributeur van een catalo-
gus bij een tentoonstelling die hij zelf  had 
kunnen maken en selectieheer van selectie-
heren: het is duidelijk dat Siegelaub 
opnieuw andere wegen aan het verkennen 
is. Een brief  aan de Argentijnse kunstenaar 
David Lamelas bevestigt dat. Siegelaub 
schrijft: ‘I am presently phasing out my 
involvement in the Art world. Not because 
of  a dis-interest in Art, but because of  a dis-
interest in maintaining my relationship to 
Art; quite simply, it does not turn me on the 
way it once did.’ Wat in het interview met 
Ursula Meyer nog op een positieve manier 
werd verwoord – ‘ik wil immer nieuwe en 
verschillende dingen doen’ – is in de corres-
pondentie met Lamelas in het tegendeel 
omgeslagen. Na amper zes jaren actief  te 
zijn geweest als handelaar wil Siegelaub uit 
de kunstwereld stappen. 
 Afgezien van Lamelas’ brief  zijn in de ten-
toonstelling en de catalogus nauwelijks 
archiefstukken opgenomen die meer inzicht 
geven in de motieven achter Siegelaubs 
radicale beslissing. Zonder zijn laconieke 
commentaren in het gesprek met Meyer en 
in de brief  aan Lamelas in twijfel te willen 
trekken, is het bepaald bizar te noemen dat 
hierbij niet uitgebreider wordt stilgestaan. 
In het algemeen kan wel worden gesteld dat 
de archiefstukken op een zeer trefzekere 
manier worden ingezet in de expositie en de 
begeleidende publicatie.

12. Phasing out…

In zijn brief  aan David Lamelas gebruikt 
Siegelaub de term ‘phasing out’ om zijn 
afscheid van de kunstwereld aan te kondi-
gen. Het gaat om een proces. Het is iets dat 
zal gebeuren, geen breuk met onmiddellijke 
ingang.
 In oktober 1970 is Siegelaub betrokken bij 
de organisatie van een conferentie in het 
Nova Scotia College of  Art and Design in 
Halifax, Canada. Een stoet van kunstenaars 
die er verschillende soorten praktijken op 
nahouden – van Carl Andre tot Joseph Beuys, 
van Robert Morris tot Claes Oldenburg – 
wordt aangeschreven om deel te nemen aan 

wat achteraf  bekend is geraakt als de Halifax 
Conference. De conferentie wordt opgenomen 
en de film wordt live vertoond op een scherm 
in een ruimte van de academie. E. Leslie, een 
observator, herinnert zich het volgende: ‘1. 
Fractured views (chaos). 2. No concrete rap-
port as artists; they spoke and yet it seems 
they were not listening to each other. 3. We 
learn there must be more structure in such a 
gathering… even if  the intent is free speech.’ 
Siegelaub ziet dat anders: ‘Whatever happens 
it is bound to be a success.’
 In het daaropvolgende jaar, 1971, organi-
seert Siegelaub geen enkele tentoonstelling 
en maakt hij geen enkele publicatie. Hij is 
echter nog steeds actief  in de kunstwereld. 
Samen met jurist Robert Projansky redigeert 
hij het zogenaamde The Artist’s Reserved 
Rights Transfer and Sale Agreement, een con-
tract dat tussen de kunstenaar en zijn cliën-
teel kan worden afgesloten en dat bepaalt 
dat de kunstenaar 15% op vervolgverkopen 
van zijn werk kan claimen. Siegelaub pro-
moot het contract op zeer actieve wijze en er 
verschijnen tal van vertalingen van. De 
Belgische verzamelaars Nicole en Herman 
Daled dragen financieel bij aan de totstand-
koming van de Franse versie.
 In 1972 treedt Siegelaub voor een laatste 
keer op als curator van een tentoonstelling. 
Uitgenodigd door Chuck Ginnever van het 
Windham College (Putney, Vermont) organi-
seert hij Windham II met werk van Carl 
Andre, Robert Barry en Lawrence Weiner. Er 
vindt tevens een symposium plaats, gemode-
reerd door Siegelaub. Vier jaar na de eerste 
Windham-manifestatie is de cirkel rond. Zijn 
rol in de kunstwereld is nu uitgespeeld.
 Beyond Conceptual Art is allerminst een 
hagiografie. Dat zowel weinig flatterende 
commentaren zijn opgenomen van deelne-
mers aan en observators van de Halifax 
Conference, als zeer kritische opmerkingen 
van de National Art Workers’ Community 
op het Artist’s Contract, moge hiervan het 
bewijs zijn. De omgang met Siegelaubs ver-
wezenlijkingen is respectvol, maar dat res-
pect staat geen kritiek in de weg.

13. I.M.M.R.C.

Politiek geëngageerd is Siegelaub altijd 
geweest. Hij zette acties op om een links 
politicus aan een verkiezingsoverwinning te 
helpen en motiveerde kunstenaars werken 
te schenken om de activiteiten van kritische 
militairen – onder meer de uitgave van een 
krant – te ondersteunen. Reeds in 1971 
beraamt hij plannen om een links-radicaal 
dagblad uit de grond te stampen: Public 
Press + News Network. Van juni 1971 tot 
april 1972 stuurt hij nieuwsbrieven uit om 
sponsors en potentiële medewerkers warm 
te maken; de plannen lopen op niets uit. 
Eveneens in 1971 maakt Siegelaub kennis 
met Rosalind Fay, een Amerikaanse boeken-
distributeur die zijn linkse sympathieën 
deelt. De twee worden een echtpaar en strij-
ken neer in Bagnolet, een buitenwijk van 
Parijs. Fay en Siegelaub krijgen twee kinde-
ren, Nelly en Jessica.
 In Frankrijk geeft Siegelaub vorm aan een 
nieuwe organisatie: het International Mass 
Media Research Center (I.M.M.R.C.). Het 
gaat om een bibliotheek die door auteurs en 
uitgevers kan worden bevoorraad en door 
onderzoekers geraadpleegd. Tevens publi-
ceert Siegelaub bibliografische overzichten 
over marxisme en massamedia. Tussen 
1972 en 1986 pakt hij uit met niet minder 
dan zeven volumes van Marxism and the 
Mass Media: Towards a Basic Bibliography. 
Een laatste activiteit betreft de uitgave van 
boeken en anthologieën, waaronder de bij-
zonder succesrijke publicatie How to read 
Donald Duck: Imperialist Ideology in the 
Disney Comic (1975) van Armand Mattelart 
en Ariel Dorfman, en een monumentaal 
tweeluik dat in samenwerking met de 
Belgische socioloog Armand Mattelart tot 
stand kwam (Communication and Class 
Struggle. 1. Capitalism, Imperialism (1979); 
2. Liberation, Socialism (1983)). In de twee 
volumes worden niet minder dan 128 tek-
sten over (de impact van en controle over) 
massacommunicatie verzameld. Siegelaub 
brengt daarnaast tal van andere boeken uit, 
telkens onder de redactionele verantwoorde-
lijkheid van medestanders, onder wie Stefan 
Morawski, Lee Baxandall, Yves de La Haye, 
Bernard Miège en Wolfgang Fritz Haug: Karl 
Marx and Frederick Engels on Literature and 
Art (1974), Marx and Engels on the Means of  
Communication (1980), Rethinking Ideology: 
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A Marxist Debate (1983), Rethinking Marx 
(1984), Communicating in Popular Nicaragua: 
an Anthology (1986)… In 1989 – het jaar 
van de val van de Berlijnse muur – publi-
ceert Siegelaub zijn laatste boek over com-
municatie en ideologie: The Capitalization of  
Cultural Production van Bernard Miège.
 In datzelfde jaar verhuist Siegelaub naar 
Amsterdam en wordt hij de partner van 
Marja Bloem, die als curator verbonden is 
aan het Stedelijk Museum. De bibliotheek 
van het I.M.M.R.C. – die om en bij 3.000 
titels telt – is twee jaar voordien overgedra-
gen aan het International Institute of  Social 
Studies (I.S.S.) in Den Haag. In 1990 krijgt 
de bibliotheek haar definitieve bestemming. 
Ze wordt opgenomen in het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis van 
Amsterdam (I.I.S.G.).
 In Beyond Conceptual Art kunnen alle door 
Siegelaub uitgegeven boeken op een leestafel 
worden geconsulteerd. Zijn bibliografische 
overzichten over massamedia zijn eveneens 
beschikbaar. Tevens is een selectie publica-
ties uit de bibliotheek van het I.M.M.R.C. 
opgenomen. Een presentatie van een boe-
kencollectie is nooit evident. De oplossing 
die de curatoren van de tentoonstelling heb-
ben gekozen, is echter zinnig. Door telkens 
kleine secties te tonen, die bovendien zijn 
opgehangen aan de door Siegelaub in zijn 
Basic Bibliography omschreven kernwoor-
den, wordt de inhoudelijke slagkracht van 
de bibliotheek in de verf  gezet. Daarbij dringt 
zich wel een andere vraag op: waarom is het 
archief  – de zogenaamde Seth Siegelaub 
Papers, die zich in het Museum of  Modern 
Art in New York bevinden – niet (deels) ten-
toongesteld in het Stedelijk? Zou in dat geval 
niet nog een facet van de verzamelaar en 
bibliograaf  zijn onthuld?

14. C.S.R.O.T.

Met het afsluiten van de bibliografie en de 
bibliotheek over marxisme en massamedia 
is Siegelaubs intellectuele honger niet 
gestild. In 1986 richt hij het Center for 
Social Research on Old Textiles (C.S.R.O.T.) 
op. In het C.S.R.O.T. komen verschillende 
passies samen: de liefde voor oosterse tapij-
ten, het verzamelen van boeken, de belang-
stelling voor bibliografisch onderzoek en de 
(marxistische) analyse van de relatie tussen 
economie en cultuur. Als een bezetene 
werkt Siegelaub aan de uitbouw van zijn 
boekenverzameling en de uitwerking van de 
begeleidende bibliografie, die in 1997 in 
boekvorm verschijnt: Bibliographica Textilia 
Historiae: Towards a General Bibliography on 
the History of  Textiles. Van elk boek is niet 
enkel een klassieke steekkaart gemaakt – 
titel, uitgever, plaats en datum van uitga-
ve… – maar tevens een korte inhoudelijke 
omschrijving. Elk boek krijgt met andere 
woorden een fiche die de aanwezigheid in de 
collectie – en impliciet ook de aankoop van 
bijkomende boeken – legitimeert. Het verza-
melen is dus de activiteit van een geleerde. 
De Bibliographica Textilia Historiae telt niet 
minder dan 5.000 entries, de collectie textiel 
280 stukken.
 Zoals steeds berust Siegelaubs activiteit 
op een uniek businessmodel. De uitbouw 
van de bibliotheek over textiel(industrie) 
wordt bekostigd… door de bibliotheek. In 
een interview met Robert Horvitz en 
Thomas Levin stelt hij hierover: ‘So I deal in 
those subjects but I also have a library to 
pay for those things. It’s a very expensive 
hobby.’ Om de verdere uitbouw van de 
bibliotheek te financieren, koopt en verhan-
delt hij boeken over hetzelfde onderwerp. 

Een bijzonder groot deel van Beyond Conceptual 
Art handelt over de bibliotheek en de textiel-
collectie van het C.S.R.O.T. Een indrukwek-
kend aantal boeken en textielstukken is in 
een reusachtige installatie van aaneengeslo-
ten vitrines ondergebracht. Opnieuw is 
Siegelaubs eigenzinnige rubricering de 
richtsnoer voor de presentatie. De inhoude-
lijke inzet van de verzameling vormt het uit-
gangspunt van de tentoonstelling. 

15. Vita Brevis

In 2000 richt Siegelaub de Stichting Egress 
Foundation op. Doel is om al zijn projecten 
onder één paraplu te vangen: de collectie 
kunstwerken die hij aan zijn activiteiten als 
art dealer heeft overgehouden, zijn archie-
ven, het I.M.M.R.C., het C.S.R.O.T.… Wat 
Siegelaub nadien nog bezighoudt, wordt 
duidelijk bij de lancering van de website van 
de stichting in 2005. Zo heeft hij bijvoor-
beeld interesse opgevat voor een onder-
zoeksdomein dat hij omschrijft als Time & 
Causality of  ‘de manier waarop tijd en oor-
zakelijkheid (kunnen) worden geconceptu-
aliseerd, zowel door de fysica als door de 
filosofie’.2 In 2011 wordt de Bibliographica 
Textilia Historiae online gezet. Siegelaub 
heeft niet stilgezeten. De bibliografie omvat 
inmiddels 7.300 items, de textielcollectie 
750 stukken, waaronder de mooie verzame-
ling hoofddeksels.
 Seth Siegelaub overlijdt op 15 juni 2013 
tijdens een bezoek aan Art Basel.

Aan het linkse uiteinde van de aaneenge-
sloten vitrines waarin de boeken en het tex-
tiel uitgestald liggen, kan je via een trapje 
een platform betreden. Vanaf  dit balkon zie 

je onder meer de magistrale kunstwerken 
die op de muren zijn aangebracht: Sol 
LeWitts Wall Drawing #5 (1969), Lawrence 
Weiners TRANSFERRED (1969) en A WALL 
PITTED BY A SINGLE AIR RIFLE SHOT 
(1969). Zowel de uitgestrektheid van de 
tentoonstellingsruimte – 1.100 vierkante 
meter groot – als de variëteit van de modu-
les zijn ronduit verbluffend. Wat is een 
leven? Beyond Conceptual Art doet een won-
derlijke suggestie. Siegelaubs leven? Een 
tijdlijn, een opeenvolging van oorzaken en 
gevolgen? Neen, het is een archipel. Grote 
eilanden liggen naast kleinere en de meeste 
zijn met elkaar verbonden.
 Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art is een 
bijzonder doordacht, verzorgd en opwin-
dend eerbetoon aan een dartele geest, een 
zakelijke bolleboos en een maatschappelijk 
betrokken intellectueel.

Noten

 1  Meer informatie over Lieneke van 
Schaardenburg kan worden gevonden in de 
recent verschenen anthologie What’s 
happening. Neo-avant-garde en de Nederlandse 
kunstkritiek 1958-1975 (red. Jonneke Jobse & 
Catrien Schreuder), Rotterdam, nai010 
uitgevers, 2015.

 2  Voor meer over de Stichting Egress Foundation, 
zie: Koen Brams, Een uitweg. Interview met Seth 
Siegelaub, wegbereider van de ‘conceptuele’ kunst, 
in: De Witte Raaf, nr. 150, maart-april 2011.

Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art is 
nog tot 17 april te zien in het Stedelijk 
Museum, Museumplein 10, 1071 DJ 
Amsterdam (020/573.29.11; stedelijk.nl).

panoramisch zicht op de tentoonstelling ‘Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art’, Stedelijk Museum Amsterdam. Foto: Gert-Jan van Rooij
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

• V E R L E N G I N G 
 NI 55 JAAR | NI 55 YEARS
Jubileumtentoonstelling met 
kunstenaars van de galerie
 t/m 02/04

• Omar Koubâa, schilderijen 
• Marjan Teeuwen, ‘Verwoest Huis 
 Leiden’ foto’s
• Ditty Ketting, schilderijen
 09/04–11/05

• Hans van der Ham, keramische 
 beelden en gouaches op paneel  
• Robert Nicol, schilderijen
• Gabriëlle van de Laak, schilderijen
 14/05–15/06

  

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

• Conversation Piece  
met Gerrit Jan de Rook
 24/03

• Bellissimo Thórsson 
 Solo tentoonstelling
Helgi Thorsson
 t/m 27/03

• Solo tentoonstelling
Dunja Herzog
 08/04–08/05

• Conversation Piece  
met Maaike Lauwaert
 17/04

• Background Evening  
met Dunja Herzog
 05/05

  

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

• Display Show
Céline Condorelli, Charlotte 
Cullinan & Jeanine Richards, 
Koenraad Dedobbeleer, Flore 
Nové-Josserand, Goshka Macuga, 
Rita McBride, Eilis McDonald, 
Nathalie du Pasquier, Amalia Pica, 
Yelena Popova, Haim Steinbach, 
Gavin Wade, Nicole Wermers, 
Christopher Williams. 
 I.s.m. Eastside Projects. 
 t/m 03/04  

• Another Reality.  
 After Lina Bo Bardi
Céline Condorelli, Leonor Antunes, 
Manuel Raeder & Mariana Castillo 
Deball, Mike Cooter en Wendelien 
van Oldenborgh 
 06/04–03/07

OpZicht: Esther Hovers 
 16/03–03/05  

Ondertussen: Eric Kampherbeek
 vanaf 19/03

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

• Seeing, Not Seeing
Rijksacademie alumnus Shigeo 
Arikawa, fotografie installatie
 t/m 20/03

• Different corners (fairy tales)
Sander Wiersma, Marit Dik, 
Damian Kapojos, Niels Janssen
 16/04–15/05

  

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

• Without firm Ground, 
Vilém Flusser and the Arts
 19/03–07/05

• Musical Material #02 
 ism Rewire 
 03/04

• Slavs and Tatars
Performance lecture
 06/04

• Transcoding Flusser:  
 Synthetic Thinking
 International Symposium
 15–16/04 

  

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

• Andrea Freckmann, 
 Lilian Kreutzberger 
schilderijen,  ruimtelijk werk
 t/m 20/03

• Drawing Now Paris [stand A18]
Martin Assig, Robbie Cornelissen, 
Marcel van Eeden, Henri Jacobs, 
Dirk Zoete
 30/03–04/04

• Henri Jacobs, Ria Pacquee 
tekeningen, foto’s, installatie
 10/04–08/05

  

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)70/449.29.61
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

• Project 01 – To the End  
 of the World or to the Edge  
 of the Paper
Jos van Merendonk & Bob Law
   t/m 01/05

  

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

• Un certain regard
Sylvie Fleury, Celia Hempton, 
Dean Hutton, Rachel de Joode, 
Leigh Ledare, Walter Pfeiffer, 
Daniel Sinsel, Martin Soto Climent, 
Julie Verhoeven, Taocheng Wang, 
Wieske Wester
 t/m 26/03

• Silent Light 
Alexandre Lavet, Raul Ortega 
Ayala, Pieter Paul Pothoven, 
Sybren Renema, Puck Verkade
 02/04–07/05

• Independent Brussels
Raul Ortega Ayala,  
Pieter Paul Pothoven
 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

• A Case Summary
Jannis Kounellis
• Off the Wall
Jan Wattjes
  Opening: 23/03, 16:00 door IJsbrand 

van Veelen, kunstcriticus en 
documentairemaker 
20/03–07/05
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FIEKE KONIJN

Voor de in Düsseldorf  gevestigde ZERO 
Foundation was 2015 een vruchtbaar jaar. 
Deze stichting is de beheerder van de archie-
ven van de Duitse ZERO-kunstenaars Heinz 
Mack, Otto Piene en Günther Uecker, en 
eigenaar van een collectie internationale 
ZERO-kunst. Zij leverde dan ook een belang-
rijke bijdrage aan de tentoonstellingen die 
in dat jaar in Amsterdam, Berlijn en New 
York over de ZERO-beweging werden 
gehouden. Daarnaast resulteerde een door 
de stichting ondernomen onderzoekspro-
ject naar de tentoonstellingspraktijk van 
deze beweging en de daaraan gelieerde 
Europese initiatieven in een omvangrijke 
publicatie waaraan veertien auteurs heb-
ben meegewerkt. De redactie is van Tiziana 
Caianiello, onderzoekster bij de ZERO 
Foundation, en van Matthijs Visser, oprich-
ter en directeur van deze stichting. The 
Artist as Curator wil aantonen dat in de peri-
ode 1957-1967 niet alleen het kunstbegrip, 
maar parallel hieraan ook de wijze van 
zelf(re)presentatie van de kunstenaar ingrij-
pend veranderde, en wel doordat kunste-
naars steeds meer als organisator van hun 
eigen exposities gingen optreden. De titel 
van het boek suggereert zelfs onomwonden 
dat het (hedendaagse) type van de kunste-
naar-curator tijdens dat decennium ont-
staan is. Aspecten die door Caianiello met 
de gewijzigde zelfpresentatie worden ver-
bonden zijn de keuze van onconventionele 
tentoonstellingslocaties, zoals ateliers of  
niet-commerciële galeries, en het gebruik 
van tijdschriften als presentatiemedium: de 
‘tentoonstelling op papier’. Daarnaast zou 
vooral de coöperatieve opzet van de initia-
tieven nieuw zijn geweest. Daarom zijn 
alleen groepstentoonstellingen onderzocht.
  Evenals bij de genoemde tentoonstellin-
gen wordt in deze publicatie het net wijd 
uitgeworpen, en worden ook groepen of  
bewegingen als Azimuth, Nul, Nouveau 
Réalisme, Nouvelle Tendance en zelfs 
Fluxus onder de paraplu van de ZERO-
beweging geschaard. Wat hen verbindt is, 
volgens Caianiello in de inleiding, het verzet 
tegen het psychologisch geladen schilders-
gebaar van de informele kunst. Door het 
terugdringen of  uitbannen van de emoties 
van de maker, ontstond ruimte voor inbreng 
van de beschouwer. De formele middelen 
waarmee dit interactieve, performatieve 
proces werd uitgelokt, acht Caianiello min-
der relevant voor de definitie van ZERO dan 
de aandacht voor perceptie en de openheid 
voor experiment die de beweging zou ken-
merken. Voor het loslaten van formele 
kunsthistorische categorieën valt zeker veel 
te zeggen, maar of  je het gros van de kun-
stenaars uit dit decennium zomaar onder 
ZERO kan scharen is zeer de vraag.
 De publicatie is hoofdzakelijk descriptief  
opgevat en brengt de ‘rhizomatische’ sprei-
ding van ZERO over de globe in kaart. Ze 
begint met hoofdstukken over de Duitse 
ZERO-groep, Italiaanse kunstenaarsinitia-
tieven en de Nederlandse Nul-groep, en 
zoomt dan uit naar de verschillende centra 
waar aan ZERO gerelateerde groepsten-
toonstellingen plaatsvonden. Behalve 
Antwerpen zijn dat Bern, Kopenhagen, 
Zagreb, Frankfurt, Londen en New York. Per 
locatie wordt beschreven hoe contacten en 
initiatieven tot stand kwamen. Afzonderlijke 
hoofdstukken zijn gewijd aan Gerhard von 
Graevenitz als uitgever en galeriehouder, 
Ferdinand Spindel als manager van de 
avant-garde in Gelsenkirchen, en aan 
Daniel Spoerri en diens Édition MAT. Spoerri 
speelt eveneens een belangrijke rol in de bij-
drage over Bewogen Beweging (Stedelijk 
Museum Amsterdam, 1961) waarin de 
dynamische wisselwerking in de aanloop 
van deze tentoonstelling wordt belicht tus-
sen hem, Jean Tinguely, Pontus Hultén en 
Willem Sandberg. De publicatie besluit met 
hoofdstukken over de nooit gerealiseerde 
manifestatie Zero op Zee en de expositie Zero 
in Bonn (1966), waarmee de Düsseldorfers 
Mack, Piene en Uecker hun gezamenlijke 
activiteiten afsloten. In een appendix van 
ruim vijftig pagina’s is voorts nog een chro-

nologie van exposities in de periode 1957-
1967 opgenomen. 
 Al snel blijkt dat de omstandigheden per 
land behoorlijk verschilden. Francesca Pola 
schetst in haar hoofdstuk over Italië hoe in 
de centra Padua, Venetië, Rome en bovenal 
Milaan, gestimuleerd door het ‘economi-
sche wonder’ van de oplevende industrie, 
een open klimaat ontstond voor initiatieven 
van kunstenaars. Zij acht het ontstaan van 
een nieuw en autonoom kunstsysteem, los 
van de bestaande instituties en de gevestig-
de kunstkritiek, en de contacten met de 
industrie typerend voor de vernieuwing. De 
rol van Bruno Munari (1907-1998) is hier 
exemplarisch. Munari was een duizendpoot 
die als ontwerper aan tal van internationale 
exposities deelnam, in contact stond met 
onder anderen Tinguely en Spoerri, maar 
ook consultant was voor Olivetti. Hij stelde 
bijvoorbeeld de door Olivetti gesponsorde 
expositie Arte programmata samen, die 
vanaf  1962 langs de Olivettishowrooms in 
Milaan, Venetië en Rome, en vervolgens 
naar Düsseldorf, Londen en New York reis-
de. Opmerkelijk is dat deze expositie van 
kinetische kunst in de catalogus van een 
pedigree wordt voorzien waarbij Giacomo 
Balla, Marcel Duchamp, Josef  Albers en 
László Moholy-Nagy als voorvaders worden 
opgevoerd. Ook Enrico Castellani en Piero 
Manzoni, die in 1959 achtereenvolgens het 
tijdschrift Azimuth en de Galerie Azimut in 
Milaan oprichtten, legden een connectie 
met de historische avant-garde, hoe radi-
caal hun programma verder ook was. Door 
teksten en reproducties van Schwitters en 
Picabia op te nemen, onderstreepten ze hun 
verwantschap met dada en surrealisme.
 In Duitsland was het kunstklimaat veel 
minder gunstig dan in Italië. Dirk Pörschmann 
stelt in zijn hoofdstuk over de Duitse drie – 
Heinz Mack, Otto Piene en Günther Uecker 
– dat er in het conservatieve Düsseldorf  geen 
platforms waren voor jonge kunst, en 
betoogt dat Mack en Piene om die reden in 
1957 ‘Abendausstellungen’ in hun atelier 
begonnen te organiseren. Aanvanke lijk 
hadden deze tentoonstellingen nog het 
karakter van een ‘inloopevenement’ en 
mocht zowat iedereen eraan deelnemen, 
maar in de loop der jaren namen de drie 
kunstenaars (Uecker was er inmiddels bijge-
komen) de regie steeds meer in handen. 
Pörschmann spreekt van een consolideren-
de fase, waarin zij een centrale rol speelden 
bij het communiceren van ZERO als brede 
internationale beweging. Dat bereikte in 
1963 zijn climax met de expositie Zero in 
Berlin in Galerie Diogenes te Berlijn. Daarna 
brak volgens hem een nieuwe fase aan, 
waarin niet-kunstenaars als curator optra-
den en andere accenten legden. Zo was er in 
1963 de expositie Europäische Avantgarde, 
die werd georganiseerd door William Ernst 
Simmat, de galeriehouder van galerie D in 
Frankfurt am Main, en een veel breder over-
zicht bood dan Zero in Berlin. 
 Terwijl Pörschmann een vrij scherpe lijn 
trekt tussen kunstenaar en buitenstaander, 
zijn in de andere hoofdstukken juist tal van 
voorbeelden te vinden van nauwe betrekkin-
gen tussen ZERO-kunstenaars en galeriehou-
ders, ook in West-Duitsland. Meerdere kun-
stenaars startten zelf  een galerie op of  werkten 
zeer nauw samen met galeriehouders.
 De beschrijvingen van de vele projecten 
maken duidelijk dat kunstenaars een belang-
rijke rol speelden bij de formatie van het 
‘nieuwe kunstsysteem’ (zo noemt Pola het). 
Tussen de regels door valt echter te lezen dat 
dit samenging met de heropleving van het 
galeriewezen en de opkomst van musea die 
bereid waren een platform voor nieuwe ten-
densen te bieden. Dat met name de galerie-
boom te danken was aan het economisch 
herstel in West-Europa, dat pas in de jaren 
vijftig doorzette en een stedelijke cultuur liet 
opbloeien, had zeker meer aandacht mogen 
krijgen. Een niet onbelangrijk en nauwelijks 
belicht gevolg van die welvaart was de toe-
name van het autobezit, waardoor het moge-
lijk werd om intensief  tussen de verschillen-
de centra te reizen. Zo blijkt dat de Italiaanse 
kunstenares Nanda Vigo de werken van de 
Nul-kunstenaars, bestemd voor de expositie 
die ze in 1965 organiseerde in het atelier van 

Lucio Fontana, persoonlijk met haar auto 
ophaalde. (p. 104)
 Ook de rol van de museumwereld had 
duidelijker gethematiseerd kunnen worden. 
De ZERO-kunstenaars zetten zich aan de 
ene kant wel af  tegen het establishment, 
maar aan de andere kant gingen ze opval-
lend vroeg in musea exposeren. Ook nodig-
den zij museumconservatoren als Hans 
Jaffé of  Johannes Cladders uit om exposities 
op niet-museale locaties te openen. De con-
tacten betroffen wel het meer alternatieve 
segment van de museumwereld, dat open-
stond voor experiment. Al in 1960 organi-
seerde Udo Kultermann in het Städtisches 
Museum van Leverkusen Monochrome 
Malerei, de expositie die Henk Peeters inspi-
reerde om twee jaar later Nul in het Stedelijk 
Museum op te zetten. In 1962 kreeg 
Fontana een solo-expositie bij Kultermann. 
Van grote betekenis was voorts het beleid 
van Paul Wember in Museum Haus Lange 
in Krefeld, met tentoonstellingen als 
Multiplizierte Kunstwerke (1960) – over de 
Édition MAT van Daniel Spoerri – Yves Klein 
(1961) en Mack, Piene, Uecker (1963). Als 
gevolg van de contacten met Christian 
Megert organiseerde Harald Szeemann in 
1965 in de Kunsthalle Bern Licht und 
Bewegung, en in 1966 Weiss auf  Weiss. Je 
zou het kunnen typeren als een symbioti-
sche relatie: kunstenaars en musea gebruik-
ten elkaar om zich te profileren.
 De meeste vragen echter kunnen worden 
gesteld bij de ‘nieuwe fenomenen’ die het 
boek met het betreffende decennium ver-
bindt en die deels de wijze van zelf(re)pre-
sentatie van de kunstenaar zouden hebben 
getransformeerd. De locaties (voornamelijk 
galeries) en de kanalen (tijdschriften) waren 
beslist geen nieuwe instrumenten in de zelf-
presentatie van kunstenaars. Ook het coö-
peratieve element was trouwens geen recent 
fenomeen. Tot slot is ook de stelling twijfel-
achtig dat de ‘kunstenaar-curator’ tijdens 
het decennium 1957-1967 zou zijn ont-
staan. Onder de nieuwe ‘curatoriële’ activi-
teiten van kunstenaars in die periode rekent 
Caianiello onder meer het leggen van 
onderlinge contacten, het selecteren van 
werken en teksten voor tentoonstellingen 
en publicaties, en het inrichten en het pro-
moten van exposities. De meeste van deze 
activiteiten werden echter al voordien door 
kunstenaars verricht. Zo zijn vanaf  de 19e 
eeuw vele voorbeelden te vinden van kun-
stenaars die tentoonstellingen organiseren. 
De praktijk is dan ook nauw verbonden met 
de opkomst van de avant-gardekunstenaar, 
die zich afzet tegen het establishment.
 De opvatting van de curator als ‘auteur’, 
die na 1967 bepalend is geworden voor de 
definitie van het curatorschap, bestond in 
ieder geval nog niet in de periode die dit boek 

bestrijkt. Het is veelzeggend dat alleen 
Pörschmann met name Mack, Piene en 
Uecker als ‘artist-curators’ typeert. De andere 
auteurs vermijden – terecht – om de term 
‘curator’ te gebruiken en prefereren omschrij-
vingen als manager, organisator of  promo-
tor. De tentoonstellingen waren immers 
vooral instrumenteel bedoeld en dienden om 
de nieuwe kunst op de kaart te zetten. Meestal 
beperkten deze organiserende kunstenaars 
zich tot het kiezen van de objecten en de ver-
deling ervan over de beschikbare ruimte. 
Daarbij hadden zij kennelijk de neiging om 
met een frontale presentatie van het kunst-
werk te breken en de werken vrij zwevend in 
de ruimte op te stellen. Een echt verregaande 
conceptualisering van het curatorschap is 
eigenlijk alleen te vinden bij Henk Peeters en 
Daniel Spoerri. Voor de Nul-expositie van 
1962 in het Stedelijk heeft Peeters zorgvuldig 
nagedacht over de situering van de environ-
ments in het tentoonstellingscircuit en over 
de combinaties van kunstenaars per zaal. De 
inrichting zelf  schijnt hoofdzakelijk door 
Armando en Megert gedaan te zijn. (pp. 122-
124) Spoerri’s optreden lijkt me het meest 
‘curatorial’ in de moderne zin van het woord 
te zijn. Er zijn terecht twee hoofdstukken aan 
zijn activiteiten gewijd. De zorg waarmee hij 
het scenario voor een expositie uitdacht, 
spreekt ten volle uit de documenten die bij het 
hoofdstuk over Bewogen beweging van Andres 
Pardey worden afgebeeld. In zijn correspon-
dentie met Sandberg uit 1960 zet Spoerri zijn 
gedachten uiteen over verschillende soorten 
beweging, en beargumenteert hij hoe kineti-
sche objecten het best getoond kunnen wor-
den en waarom hij daarover van mening ver-
schilt met Hultén.
 Alles bij elkaar presenteert het boek een 
indrukwekkende hoeveelheid documenta-
tie, rijkelijk ondersteund met vaak niet eer-
der gepubliceerde foto’s. Er passeert echter 
zoveel materiaal dat de gemotiveerde lezer 
begint te verlangen naar een samenvattende 
en evaluerende beschouwing. De rijke oogst 
had de gelegenheid geboden om dwarsver-
banden aan te brengen en een aantal over-
koepelende kwesties aan de orde te stellen. 
Een meer synthetiserende benadering had 
bovendien kunnen verduidelijken wat dan 
zo specifiek is voor de ontwikkelingen in de 
late jaren vijftig en vroege jaren zestig. 

The Artist as Curator. Collaborative Initia-
tives in the International Zero Movement 
1957-1967 (red. Tiziana Caianiello & 
Matthijs Visser) werd in 2015 uitgegeven 
door MER Paper Kunsthalle/ZERO founda-
tion, Gent/Düsseldorf. Contact: MER Paper 
Kunsthalle, Molenaarsstraat 29, 9000 
Gent (aurelie@merpaperkunsthalle.org; 
merpaperkunsthalle.org).

Jef  Verheyen, Hermann Goepfert en anderen bij de inrichting van de tentoonstelling ‘Europäische Avantgarde’, 
Römer, Frankfurt am Main, 1963

Artistiek self-management in de jaren vijftig en zestig
Over The Artist as Curator. Collaborative Initiatives in the International Zero Movement 1957-1967
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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
In cooperation with zkm Karlsruhe and
Academie der Künste Berlin
—————————————————————————————
03.04.2016    Musical Material #02 In cooperation with Rewire
06.04.2016    Slavs and Tatars Performance Lecture
15/16.04.2016 Transcoding Flusser: Synthetic Thinking International Symposium
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Ondertussen
Mannens, Maximiliaan Martens, Noël Salazar, Karel 
Vanhaesebrouck en Bart Verschaffel – werden opgedeeld in 
drie groepen die elk een denkoefening opzetten. De verhou-
ding van het individu tot het collectief  enerzijds, en de rela-
tie tussen particulier en overheid anderzijds vormden het 
referentiekader waarbinnen de resultaten moesten worden 
uitgezet en dat als uitgangspunt diende om van gedachten 
te wisselen over de wenselijke verhoudingen tussen kunst 
en stad. Belangrijk was het onderscheid dat Bart Verschaffel 
aanbracht tussen cultuurproductie – als productie van 
betekenissen – en kunst als een individueel product. Een 
consensus leverde de oefening niet op. De ene gaf  de voor-
keur aan een uitgesproken middenpositie waarbij geen 
enkele van de vier uitersten als wenselijk werd beschouwd, 
terwijl een andere groep zijn geloof  uitte in de stuwende 
kracht van het individu onder de sturende werking van de 
overheid. Genoeg voer voor het daaropvolgende debat.
 Aan het einde van het congres dienden aanbevelingen te 
worden geformuleerd. Hamelink merkte daarbij op dat 
adviezen van experts voor de overheid vaak weinig bruik-
baar zijn omdat overheden en wetenschappers een totaal 
andere werkwijze hanteren. Niettemin uitte hij de wens om 
in de toekomst multidisciplinaire denkgroepen samen te 
stellen rond thema’s als de veranderende betekenis van de 
kunsten in de geschiedenis van de mens, de plaats van de 
kunst binnen het regime van de mensenrechten, de beteke-
nis van kunst en cultuur in een geglobaliseerde ‘diasporasa-
menleving’, de rol van kunst binnen stedelijke communica-
tienetwerken en de impact van de institutionalisering op de 
culturele sector.  Laure Dhooge

p Het congres Kunst & Stad vond plaats op 27 februari in de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Weten-
schappen en Kunsten (KVAB), Hertogsstraat 1, 1000 Brussel 
(02/550.23.23; www.kvab.be).

Gerhard Richter schrijft open brief  aan stadsbestuur 
Leverkusen. In Duitsland is ophef  ontstaan over de moge-
lijke plannen van het stadsbestuur van Leverkusen om het 
Museum Morsbroich te sluiten, de collectie van het muse-
um te verkopen en zo de stadskas te spijzen. Museum 
Morsbroich heeft in het verleden exposities georganiseerd 
van kunstenaars als Rosemarie Trockel, Gerhard Richter, 

Sigmar Polke, Georg Baselitz, Yves Klein, Lucio Fontana, 
Louise Nevelson, Andy Warhol en Robert Motherwell. Naar 
aanleiding van de plannen van Leverkusen heeft Gerhard 
Richter, die momenteel in het museum tentoonstelt, een 
open brief  gericht aan de burgemeester van de stad. Daarin 
argumenteert de kunstenaar dat ‘een publieke kunstcollec-
tie geen financiële investering is die kan geplunderd worden 
omwille van een cashprobleem. Ze is een deel van de kunst-
geschiedenis en vertegenwoordigt het culturele geheugen 
van zij die het beheren.’ Verder vermeldt Richter dat hij 
naar aanleiding van een tentoonstelling in 2009 het muse-
um twee schilderijen, meerdere aquarellen, tekeningen en 
multipels heeft geschonken. Hij benadrukt dat hij dat, net 
als andere kunstenaars, heeft gedaan in de veronderstelling 
dat Leverkusen de eigendommen van het museum zou 
beschermen als het erfgoed en het collectieve geheugen van 
een lokale gemeenschap. Het incident en de niet mis te ver-
stane stellingname van Richter volgen toevalligerwijze kort 
op het zeer opmerkelijke dubbelinterview van Luc Tuymans 
en Katoennatie-baas Fernand Huts in dS weekblad, waarin 
de Belgische kunstenaar een kritiek op openbare kunstin-
stellingen levert die lijkt uit te monden in het uiterst liberale 
standpunt dat de overheid zich beter niet met kunst zou 
inlaten. (D.M.)

Krijgt Vlaanderen vanaf  2017 een kunstkooprege-
ling? Een van de kernpunten in het beleid van Vlaams 
minister van Cultuur Sven Gatz is het zoeken naar alterna-
tieven of  aanvullingen voor overheidssubsidies. De minister 
benadrukt graag dat het publieke geld niet wegvalt. Toch is 
het duidelijk dat in tijden van economische laagconjunc-
tuur van een cultuurminister nu eenmaal wordt verwacht 
dat hij de uitgaven weet te beperken. (Het budget voor cul-
tuur is uiteraard een peulenschil op het totale budget van de 
Vlaamse Regering. Het is overigens gedaald van 1,9 % van 
het totale budget in 2008 naar 1,6 % in 2013, maar in 
absolute cijfers min of  meer op hetzelfde niveau gebleven.) 
In zijn beleidsnota had de minister de kunstkoopregeling als 
maatregel opgenomen. Nu wordt deze regeling op de poli-
tieke agenda geplaatst, met de bedoeling dat ze vanaf  2017 
van kracht zou worden. Zoals Gatz zelf  aangeeft, komt het 
idee van de kunstkoopregeling uit Nederland, waar het in 
1997 werd ingevoerd. En meer nog, in 2010 was Yamila 
Idrissi, Vlaams parlementslid voor de sp.a, er al eens mee op 
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Nieuws
Congres ‘Kunst & Stad’. De ‘Klasse van de Kunsten’ van 
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor 
Wetenschappen en Kunsten (KVAB) ging afgelopen jaar 
van start met het Denkersprogramma ‘Kunst & Geld’. Onder 
leiding van de Nederlandse schrijver en hoogleraar Cees 
Hamelink werden in dat kader (op 2 en 8 juni 2015) debat-
ten georganiseerd met de verschillende stakeholders – kun-
stenaars, beleidsmakers, sponsors, verzamelaars, curato-
ren – en een eerste congres onder de titel Naar een duurzaam 
kunstenlandschap (25 september 2015). Een tweede congres 
rond Kunst & Stad was gepland voor eind november 2015, 
maar moest vanwege de verhoging van het terreurniveau 
worden uitgesteld. Het vond uiteindelijk plaats op zaterdag 
27 februari jongstleden. 
 Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 
Brussel, zette in zijn openingsrede het fundamentele belang 
van de stad als voedingsbodem voor cultuur uiteen. Gatz 
benadrukte de nood aan diversiteit binnen de kunsten en 
het belang van een duurzaam kunstenaarslandschap in tij-
den van besparingen. 
 Het eerste deel van het congres focuste op de verhouding 
tussen kunst en stad in het verleden en het heden. Koenraad 
Jonckheere (UGent) plaatste het belang van een stedelijke 
omgeving voor de kunsten in historisch perspectief  aan de 
hand van de casus van Michelangelo’s David en de stad 
Firenze omstreeks 1500 – of  wanneer kunst symbool komt 
te staan voor een stad. De Gentse politicus Sas van Rouveroij 
van Nieuwaal ging in op de hedendaagse situatie. In de 21e 
eeuw fungeert cultuur steeds meer als uithangbord voor de 
stad, aldus Van Rouveroij. Kunst wordt een zaak van city-
marketing en krijgt dus onvermijdelijk een mercantiel kant-
je. Van Rouveroij besloot – opvallend poëtisch – dat cultuur 
de wereld niet kan redden, maar we zonder cultuur redde-
loos verloren zijn. 
 Tijdens het namiddagprogramma werden toekomstsce-
nario’s voor kunst en stadseconomie uitgewerkt. De experts 
van dienst – kunstenaars (in de brede zin van het woord) als 
Siegfried De Buck, Katelijne De Corte, Ugo Dehaes, Frederik 
De Wilde, Lucien Posman en Anne-Mie Van Kerckhoven; 
stedenbouwkundigen en architecten als Michiel Dehaene, 
Lionel Devlieger en Pieter Martens; en onderzoekers als Erik 

Zopas verschenen:

—   Carl Einstein, Bebuquin of  de dilettanten van het wonder, 
Yves Gevaert, 1912 (vert. 1998). 

—   Dirk Lauwaert, Artikels, Yves Gevaert, 1996. 
—   Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling. Essays over 

kunst, Yves Gevaert, 1997. 
—   Daniël Robberechts, Dagboek ’68-’69, Het Balanseer, 2010. 
—   Dirk Lauwaert, Onrust, Het Balanseer, 2011. 
—   Dirk Lauwaert, De Geknipte Stof. Schrijven over mode, 

Lannoo, 2013. 
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Opus 1. The Artist’s Beginnings

Redactie: Koen Brams, Ulrike 
Lindmayr & Dirk Pültau
Auteurs: Ernst van Alphen, Koen 
Brams, Antje von Graevenitz, Steven 
Jacobs, Matt Mullican, Christian 
Nagel, Herman Paul, Hermann Pitz, 
Dirk Pültau, Joëlle Tuerlinckx en 
MarcJoachim Wasmer

Een samenwerking tussen LLS 387, 
Antwerpen en Hedah, Maastricht.  
Met dank aan deBuren.

Uitgegeven door Roma Publications, 
Amsterdam, 2015
ISBN 9789491843457
208 p (kleur en z/w afbeeldingen)
20 x 25 cm
Prijs: € 24

Geselecteerd voor De Best Verzorgde 
Boeken 2015
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de proppen gekomen in het parlement. Het idee is simpel. 
Een particulier kan een renteloze lening aangaan voor de 
aankoop van een kunstwerk, de rente wordt door de over-
heid betaald. De regeling moet het kopen van kunst toegan-
kelijker maken. Het is een voorbeeld van het samengaan 
van cultuursubsidie en privé-investering, en past aldus per-
fect in het beleid dat Gatz wil voeren. De maatregel zou de 
kunstmarkt – die lijdt onder de economische laagconjunc-
tuur, maar volgens sommigen eigenlijk reeds decennialang 
in een dal zit – enigszins kunnen aanzwengelen. Sinds de 
regeling in Nederland werd ingevoerd, maakten 43.000 
kopers er gebruik van: ze kochten daarbij voor ruim 134 
miljoen euro aan kunstwerken aan. Meer dan de helft van 
de kopers geeft daarbij aan dat ze het werk zonder de rente-
loze lening niet hadden kunnen kopen. (D.M.)

Kunstbeurzen: Art Paris – Art Cologne – Art Brussels 
– POPPOSITIONS – Off  Course – Independent – YAI. 
In de lente is het naar goeie traditie tijd voor een reeks 
kunstbeurzen. Niet minder traditiegetrouw roept een aan-
tal van hen zichzelf  uit tot de belangrijkste beurs voor 
moderne en hedendaagse kunst. Tot een andere categorie 
horen de beurzen die menen een alternatief  te bieden voor 
de grote commerciële evenementen. Van 31 maart tot 3 
april vindt in het Grand Palais de kunstbeurs Art Paris 
plaats. Er nemen 143 galeries uit 22 landen aan deel. Deze 
editie heeft speciale aandacht voor de kunstscene in 
Europese steden als Marseille, Milaan en Zürich, maar ook 
voor kunst in niet-Europese landen als Azerbeidzjan, 
Colombia en Iran. In de recente edities was er telkens een 
onderdeel waarin kunst uit het ‘Oosten’ centraal stond. Dit 
jaar wordt deze lijn doorgetrokken en ligt de focus op Zuid-
Korea.
 Art Cologne is aan zijn vijftigste editie toe en viert dat met 
een tentoonstelling van vijftig kunstwerken uit zijn eerste 
editie in 1967. Naast een sectie met gevestigde galeries is er 
ook een afdeling voor galeries die in de 21e eeuw werden 
opgericht. Er zijn solopresentaties van jonge kunstenaars 
en in de sectie Collaborations werken meerdere galeries 
samen aan eenzelfde project. Naar aanleiding van de beurs 
presenteren ook meerdere musea en instituten in het 
Rijnland een aangepast programma.
 Art Brussels, dat loopt in Thurn & Taxis van 22 tot 24 
april, heeft besloten het aantal galeries te reduceren van 
191 tot 140. Aandachtstrekker is de Jan Hoet-tentoon stel-
ling die een selectie toont uit de persoonlijke collectie van de 
zogenaamde kunstpaus. Verder is de beurs opgedeeld in drie 
secties: jonge, opkomende kunstenaars; erkende kunste-
naars, modern of  hedendaags; en ondergewaardeerde kun-
stenaars uit de periode van 1917 tot 1987. Gelijktijdig met 
Art Brussels loopt de vijfde editie van Poppositions in 
LaVallée in Molenbeek onder de titel The Wrong Side. Door 

internationale organisaties, galeries, kunstenaarscollectie-
ven, curatoriële initiatieven en non-profitruimtes samen te 
brengen, beoogt Poppositions een onafhankelijke, kritische 
houding in te nemen tijdens Art Brussels. Een jury bestaan-
de uit Jordi Antas (onafhankelijk curator en kunstmediator, 
SP), Tanguy Eeckhout (curator Museum Dhondt-
Dhaenens), Marianne Derrien (onafhankelijk curator en 
kunstcriticus, FR) en Caroline Dumalin (curator WIELS) 
selecteerde 26 projecten, die samen meer dan 50 kunste-
naars uit 21 verschillende landen zullen presenteren. Voor 
zijn vijfde editie moet de kunstbeurs Off  Course – Young 
Contemporary Art uitwijken van Thurn & Taxis naar het 
Dynastiepaleis aan de Kunstberg. Off  Course (voorheen Off  

Art Fair) wil een aanvulling zijn op Art Brussels door radi-
caal te focussen op jonge (en vaak zelfs nog niet afgestu-
deerde) kunstenaars. Studenten worden overigens actief  
betrokken bij de organisatie van deze beurs. Blijkbaar is de 
concurrentie daarmee nog niet groot genoeg, en biedt de 
Europese hoofdstad voldoende plaats voor nog twee andere 
gelijktijdig lopende kunstbeurzen. Zo presenteert de New 
Yorkse Independent Art Fair zijn eerste Europese editie in 
het Vanderborghtgebouw – ook bekend als het voormalige 
Dexia Art Center. Onder de directie van Laura Mitterand 
presenteert de beurs zestig internationale galeries en non-
profitinstellingen uit dertig steden. De beurs wordt vorme-
lijk eerder als een expositie ingericht en de architectuur 
ervan wordt verzorgd door Hub (Antwerpen). Er zijn meer-
dere solo-exposities geprogrammeerd, en site-specifieke 
projecten. Ook YIA Art Fair komt voor zijn zesde editie naar 
Brussel. Deze beurs werd in 2010 in Parijs opgericht. In Le 
Louise 186, een kantoorgebouw uit de jaren vijftig aan de 
Louizalaan, presenteren 35 opkomende galeries het werk 
van meer dan 120 kunstenaars. Op het dak zijn een restau-
rant en cocktailbar voorzien. (artparis.com, artcologne.de, 
artbrussels.com, poppositions.com, offcourseartfair.com, 
independenthq.com, yia-artfair.com) (D.M.)

Kunst kopen online: Artfox en artlead. Op 18 januari 
ging het online platform Artfox.eu voor kunstgaleries in de 
Benelux van start. Door de talloze galeries te groeperen op 
één platform wil Artfox zowel de ervaren als minder erva-
ren kunstliefhebber in contact brengen met het werk van 
een kunstenaar en de galerie die hem/haar vertegenwoor-
digt. Artfox is geen verkoopsite, maar een platform ter 
ondersteuning van kunstgaleries. Artfox richt zich op een 
zeer breed publiek met een divers aanbod, gaande van oude 
meesters over tribal art tot kunstenaars van de 20e eeuw en 
jonge artiesten.
 Het onlineplatform artlead, dat vanaf  april volledig ope-
rationeel moet zijn, beperkt zich daarentegen tot heden-
daagse kunst. Het is opgericht door voormalig 
S.M.A.K.-curator Thomas Caron. Ook deze site moet het 
ontdekken en aankopen van kunst voor een breed publiek 
toegankelijk maken. Strikt genomen gaat het dus om een 
webshop, maar de site biedt ook informatie over het werk 
van hedendaagse kunstenaars. De kunstwerken zijn tegen 
betaalbare prijzen te koop. Het gaat dan ook grotendeels om 
multipels. Op de afgewerkte website zal er werk van onge-
veer 250 kunstenaars aangeboden worden. (artlead.net)

Extra City Kunsthal en Objectif  Exhibitions gaan op 
in nieuwe Kunsthal. De Raden van Bestuur van Objectif  
Exhibitions en Extra City Kunsthal – twee organisaties voor 
hedendaagse beeldende kunst in Antwerpen – hebben 
beslist om samen een nieuwe Antwerpse Kunsthal op te 

Georg Baselitz

Hundejunge, 1967 (getoond op de eerste ‘Kunstmarkt Köln’ in 1967,  
zal opnieuw worden getoond op ‘Art Cologne 2016’)

© Georg Baselitz 2016
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Art Cinema 
OFFoff 
Begijnhof ter Hoye 
Lange Violettestraat 237
09 335 31 83
www.offoff.be

— Belgische première  
Mark Leckey  
Dream English Kid
21/03, 20:00

— Swedish experimental 
film part I (in presence 
of John Sundholm)
04/04, 20:00

— Laura Mulvey
11/04, 20:00

— Nacht van de 
Experimentele Film
15/04, 19:30
019, Dok-Noord 5L

— Venom and Eternity 
Isodore Isou
18/04, 20:00

— KASK meets LUCA
20/04, 20:00

— Selfieland – visuele 
retoriek in een post-
feministisch tijdperk
25/04, 20:00

— Chris Marker 
Level Five
02/05, 20:00

— Voebe de Gruyter / 
Apichatpong 
Weerasethakul
09/05, 20:00

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

— Time regained, beauty 
and meaning
Patrick Verlaak en 
Lynne Leegte
tot 02/04

— Fotokabinet: Meltem Elmas
tot 02/04 

— Memories
Pierre Depuydt 
Opening door Paul Silance, Fotograaf 
08/04–30/04

— Fotokabinet: Jan 
Vandenabbeel
april

— In Order Of 
Disappearance
Sven Verhaeghe 
06/05–04/06 

— Fotokabinet: Dieter 
Debruyne
mei

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

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

— Elf na twaalf
Allora & Calzadilla, Babs Decruyenaere, 
Benjamin Verdonck, Debby Huysmans, Elly 
Van Eeghem, Els Dietvorst, Hana Miletic, 
Karl Philips, Sara Bjarland, Thomas Tajo
tot 10/04 

— Kunstpodium T
Catherine Eglem, Dieuwke Eggik, Jan Willem 
Reimus, Jose Manual Vidal, Lucas Devriendt, 
Maria Elinardottir, Meike Schipper 
Opening: 14/04, 18:00
15/04–24/04 

— HERZAMELEN
Emma Vanhille
27/04–01/05  

— Fabrice Pichat, Marta Castelo, Gill 
Van Eeckhout, Laura Van Severen, Henk 
Delabie, Robin Vermeersch, Peter lagast, 
Bruno Vandenberghe 
Opening: 07/05, 18:00
performance: Yannick Franck, 
Elisabeth Van Dam
08/05–05/06  

— Onderstraat 26 / instalraam
Guus Van der Velden
maart–mei

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

— Where The Wild Roses Grow
Hannah Ilczyszyn
tot 11/04

— Moedeloos Voorwaarts
Nathan De Corte
Opening: 15/04, 19:00
15/04–15/05

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

— HNGRKLP
Ronald Noorman  
tot 17/04

— DRAWING NOW, Parijs
Agnes Maes, Peter 
Morrens, Ronald 
Noorman, Jürgen 
Partenheimer  
30/03–03/04

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

— Awoiska van der Molen
Opening: 08/05, 15:00–18:00
08/05–26/06

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

— Eviter le pire
Philippe Van Snick
Opening: 24/04, 15:00
tot 29/05

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

— JUMANJI
Een tentoonstelling die energie 
onder mensen oproept en hen 
tracht te voeren naar een algemene 
reflectie over bewustzijn. Check 
website voor bijkomend programma.
Finissage: 10/04, 15:00

— INDEPENDENT BRUSSELS
Marijke De Roover & 
Clive Hodgson
Opening: 20/04, 18:00
tot 23/04

— ANTWERP ART 
WEEKEND, Make the 
Art World Great again
Opening: 20/04, 18:00
tot 23/04

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2 
09 243 36 44 
di–vr 14:00–18:00
za–zo 11:00–18:00
www.kioskgallery.be

— Digitalis
Daniel Dewar & 
Grégory Gicquel
tot 10/04

— Peter Wächtler
Opening: 22/04, 20:00
23/04–12/06

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

— SOLOSHOW
Alessandro Scarabello
tot 10/04

— Duo show
Koen Meersman en  
Giannina Urmeneta Otikker
16/04–29/05

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

— Haha Nude
Paul Kooiker
22/01–09/04

— Ghent Art Book Fair
Locatie: 019
06/05–07/05

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

— Togetherness
Remus Grecu  
13/03–17/04

— Annelies de Mey
24/04–29/05

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

Zwart Wild 0488 37 16 78 www.zwartwild.be

— THE ACT OF STARING AT THE SUN: Opening 19/03, 17:30 Bert Dockx solo  
19:00 Expo: Saddie Choua, Maarten De Vrieze, Vesna Faassen & Lukas 
Verdijk, Margarita Maximova, Mark Pozlep, Mathias Prenen, Emmanuel 
Van der Auwera, Jelena Vanoverbeek, Kobe Wens 23:30 Débruit liveset  
→ Project space Nucleo, Lindelei 38, Finissage 20/03, 17.00–21:00

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

— We march backwards, moving sideways, into the future: WIM DE PAUW → 
Opening: 17/03, 19:00–23:00 (Open: 18–20/03, 14:00–19:00)

— Raw Power: RACHEL RAMPLEMAN → Opening: 24/03 = Festive Opening, 
Gent Matinees: 27/03 = Artist talk + Book launch "Baby's on Fire" (Open: 
24–27/03 & 02–03/04, 14:00–19:00)

— MERZEDES STURM-LIE & FELIX KINDERMANN → Opening: 14/04, 
14:00–19:00 (Open: 15–17 + 23, 24, 30/04, 14:00–19:00 Finissage: 01/05, 
14:00–19:00)

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

regio Gent
waregem

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

— In anticipation of 
improvement /  
The Be-Part exercises
Dirk Zoete
t/m 29/05

— La Botiga de l’Anson
Martí Anson
Extra muros: Henri Lebbestraat 25, 
Waregem
Opening 25/03, 20:00
26/03–01/05

— 134340
Joke Van den Heuvel
Extra muros: Henri Lebbestraat 25, 
Waregem
Boekvoorstelling 25/03, 20:00

— Artist-in-Residence
Ada Van Hoorebeke
25/04–15/05

— Find us on  
Ghent Art Book Fair
06/05–07/05

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

— KOCMOC-we've never 
been modern
Luk Berghe
Opening 25/03, 19:00
met performance van Luk Berghe
uitgevoerd door Jura Shust
26/03–01/05

— Extra muros: 
KOCMOC-we've never 
been modern-installatie
Luk Berghe
in gebouwen van Claessens Artists' 
Canvas
Opening 25/03, 19:00
26/03–01/05

wetteren

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

— La Route des Hommes
Leyla Aydoslu, Kato Six, 
Leatitia Gendre
Samengesteld door Wouter De 
Vleeschouwer en Godart Bakkers.
Opening: 10/04  
tot 08/05

— Tubepainting, 
Paintcontainers and 
Other Stuff – soloshow
Dieter Ravyts
Opening: 10/04  
tot 08/05

hedendaagse
kunst Gent

GENT 
MATINEE
27/03, 11:00–18:00

Ghent Art 
Book Fair
Locatie: 019
06/05–07/05
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richten. Het traject daarvoor is op 1 februari van start 
gegaan, onder de leiding van Antony Hudek, en moet begin 
2017 zijn beslag krijgen. De fusie moet de complementaire 
missies van beide instellingen samenbrengen: enerzijds de 
bijzondere aandacht van Objectif  Exhibitions voor de pre-
sentatie van corrigerende perspectieven op hedendaagse 
beeldende kunst, hoofdzakelijk met solotentoonstellingen 
door internationale kunstenaars; anderzijds het engage-
ment van Extra City Kunsthal voor de presentatie van en 
het debat rond nationale en internationale artistieke stro-
mingen, met groepstentoonstellingen en met aandacht 
voor het discursieve. (extracitykunsthal.org en objectif-
exhibitions.org)

Robbrecht en Daem Architecten ontwerpt nieuwe 
VRT. Het bureau Robbrecht en Daem architecten heeft de 
opdracht binnengehaald voor de bouw van het nieuwe 
gebouw van de VRT. Het architectenbureau heeft daarvoor 
een consortium opgericht met Dierendonckblancke, Arup 
UK en VK Engineering. Op de open oproep van de Vlaams 
Bouwmeester voor deze opdracht dienden zich 66 kandida-
ten aan. Uit die inzendingen werden in eerste instantie vijf  
bureaus weerhouden: Office for Metropolitan Architecture 
OMA; Christian Kerez Zürich AG; Tijdelijke Vereniging 
OFFICE Kersten Geers David Van Severen – KCAP; Tijdelijke 
Vereniging Robbrecht en Daem – Dierendonckblancke – 
Arup UK – VK Engineering; Tijdelijke Vereniging architecten 
de vylder vinck taillieu – evr – doorzon – denis dujardin. Met 
een oppervlakte van 55.000 m² wordt de kostprijs voor het 
omroepgebouw op 105 miljoen euro geraamd. De bouw 
begint in 2017 en in 2021 zou de openbare omroep verhui-
zen. Alleen de huidige VRT-toren blijft staan. De VRT wil met 
het nieuwe gebouw haar imago van ‘gesloten instelling’ ach-
ter zich laten. Volgens de jury biedt het uitgekozen ontwerp 
daartoe alle mogelijkheden: ‘In de plaats van het bestaande, 
saaie kantoorgebouw komt er een nieuw gebouw dat als een 
‘cultuur- en ontmoetingscentrum’ is opgevat. Het hart van 
het gebouw is een polyvalent overdekt buitenplein dat zowel 
tot het park (en de stad) als tot de VRT behoort en waarrond 
zich een theater, een parktheater en openbaar groen situ-
eert.’ (vlaamsbouwmeester.be, robbrechtendaem.com)

S.M.A.K. opent ‘Broodthaerskabinet’. Op 22 april 
opent het S.M.A.K. in Gent het ‘Broodthaerskabinet’. Het 
kabinet wordt achteraan in het museum ondergebracht en 
zal de overgang vormen tussen het museumgebouw en de 
Floraliënhal. Het project start met een presentatie van alle 
werken van Marcel Broodthaers uit de S.M.A.K.-collectie, 

naar een concept van Maria Gilissen-Broodthaers, de wedu-
we van de kunstenaar. In dezelfde lijn nodigt het museum 
voor toekomstige presentaties in het kabinet kunstenaars, 
curatoren, vrienden… uit op grond van hun verbondenheid 
met de praktijk van Marcel Broodthaers. (smak.be)

Museum Het Schip heropent in april. Vanaf  9 april 
opent Museum Het Schip gefaseerd zijn vernieuwde en uit-
gebreide onderkomen in de Spaarndammerbuurt te 
Amsterdam. Het museum Het Schip is gewijd aan De 
Amsterdamse School, de architectuurbeweging die exact 
een eeuw geleden brak met de soberheid van het rationa-
lisme en strenge, strakke lijnen inruilde voor ritmische, gol-
vende patronen. Deze stroming streefde een warme uitstra-
ling na en gebruikte daarvoor bakstenen, dakpannen, riet 
en hout. De invloed van de beweging strekt zich uit over 
heel Nederland, maar in Amsterdam zijn de markantste 
gebouwen terug te vinden, met bijvoorbeeld Het Scheep-
vaart huis en de wooncomplexen De Dageraad en Het Schip. 
Het museum toont de architectuur van De Amsterdamse 
School in een geheel vernieuwde, interactieve opstelling, 
vormgegeven door Designwolf. (hetschip.nl)

ARTtube.nl lanceert Kunstuur in de klas. Kunstuur in 
de klas is een nieuw programma over kunst speciaal voor 
het voortgezet onderwijs. Het programma is beschikbaar op 
ARTtube.nl en Schooltv.nl. In een twaalftal korte video’s 
licht AVRO’s Kunstuur-presentator Lucas De Man verschil-
lende hoogtepunten uit de beeldende kunst, design, mode, 
fotografie en architectuur uit. NTR Schooltv en ARTtube 
willen met deze nieuwe serie beantwoorden aan de vraag 
vanuit het onderwijs naar toegankelijke informatie over 
kunst. Aan de hand van vijf  thema’s licht Kunstuur in de 
klas het kunstenaarschap en kunstbegrippen toe. Bij iedere 
video is een korte lesbrief  beschikbaar met kijktips en ver-
diepingsvragen.

Courtisane Filmfestival 2016. Van 23 tot 27 maart loopt 
in Gent de vijftiende editie van het Courtisane Festival, met 
aandacht voor film, video en performance. Centraal in het 
programma staan Luke Fowler, met films over tegenbewegin-
gen in Groot-Brittannië, en Michel Khleifi, met werk over het 
Israëlisch-Palestijns conflict. Ook zijn er enkele films van 
Chantal Akerman geprogrammeerd. (www.courtisane.be)

Frans Masereel Centrum: Portfolioweekend 2016. 
Kunstenaars tot 35 jaar kunnen zich aanmelden tot en met 
21 maart voor het portfolioweekend (6-7 mei) dat Frans 
Masereel Centrum organiseert samen met kunstenplatform 
WARP. Opkomende kunstenaars krijgen feedback van pro-
fessionelen uit het kunstenveld. (fransmasereelcentrum.be)

Call for Applications. Belgische beeldend kunstenaars 
kunnen bij Air Antwerpen een kandidatuur indienen voor 
een residentie van zes maanden, deadline 29 april. Fotografen 
kunnen kandidaturen indienen voor een jaar Master 
Photography bij Luca School of  Arts in Brussel, deadline 1 
mei of  1 augustus. (airantwerpen.be, luca-arts.be)

Wissels
Denis Gielen is nieuwe directeur van MAC’s. Dennis 
Gielen volgt Laurent Busine op als directeur van het MAC’s 
in Grand-Hornu. Busine is oprichter van het Musée des Arts 
Contemporains (MAC’s) van de Fédération Wallonie-
Bruxelles en ook de eerste directeur van het museum. Zijn 
opvolger Denis Gielen (°1966) is landbouwingenieur van 

opleiding, maar stapte al snel naar de kunstwereld over. In 
de jaren negentig werkte hij als kunstcriticus voor zowel 
televisie, radio als geschreven pers. In 1999 werd hij bij het 
MAC’s hoofd van de dienst publicaties en hoofdredacteur 
van het door het museum uitgegeven tijdschrift DITS. Hij 
schreef  onder meer L’atlas de l’art contemporain à l’usage de 
tous, een werk waarvoor hij in 2007 een speciale vermelding 
kreeg tijdens de Prix Artcurial. In 2007 werd Gielen onder-
directeur. Hij trad in het MAC’s onder meer op als curator 
van S.F. [Art, Sciences et Fiction] (2012-2013) en van solo-
tentoonstellingen van Tony Oursler (Phantasmagoria, 2013-
2014) en Patrick Guns (I Know A Song To Sing On This Dark, 
Dark, Dark Night, 2014). (mac-s.be)

Katerina Gregos verlaat Art Brussels. Art Brussels kon-
digt het vertrek aan – na de editie 2016 – van Katerina 
Gregos als artistiek directeur. Gregos wil haar werk als cura-
tor opnieuw opnemen. Ze werd in 2012 aangesteld en was 
verantwoordelijk voor de artistieke programmering van de 
beurs, die in de voorbije vier jaar in zijn curatoriële aanpak 
fundamentele veranderingen onderging, met onder andere 
een jaarlijks hertekende architectuur. Gregos was voorheen 
(co)curator van tentoonstellingen als Newtopia: The State of  
Human Rights (Mechelen en  Brussel), Speech Matters (in het 
Deense paviljoen op de 54e Biënnale van Venetië) en 
Manifesta 9 (Genk). Naast haar werk als onafhankelijk 
curator was zij ook oprichter en curator van de Deste 
Foundation – Centre for Contemporary Art, in Athene (tot 
2002) en artistiek directeur van Argos – Centrum voor 
Kunst & Media in Brussel (tot 2007). (artbrussels.com)

Frank-Thorsten Moll wordt nieuwe directeur ikob 
(Eupen). Frank-Thorsten Moll is op 1 maart aangesteld als 
nieuwe directeur van ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst in Eupen, het museum van hedendaagse kunst van de 
Duitstalige Gemeenschap. Hij was zes jaar lang directeur van 
het Zeppelin Museum in Friedrichshafen. In dat museum 
heeft hij de hedendaagse kunst binnengehaald en de bestaan-
de collectie nieuwe impulsen gegeven. Voordien werkte hij bij 
de Kestnergesellschaft in Hannover en het HKW (Haus der 
Kulturen der Welt) in Berlijn. Moll volgt Maïté Vissault op, die 
onlangs directeur werd van L’iselp (Institut supérieur pour 
l’étude du langage plastique). (ikob.be)

Lezingen
Thursday Night in Het Nieuwe Instituut. Op 7 april 
auteur-onderzoeker Malkit Shoshan over de architectuur 
van vredesmissies onder de titel Reporting from Mali. In haar 
onderzoek verkent Shoshan de relaties tussen architectuur, 
planning, politiek en mensenrechten. Op 5 mei Marco 
Pecorari, programmadirecteur van de master Fashion 
Studies aan Parsons Paris, over Fashion and the Museum. 
Telkens om 20u in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, 
Rotterdam. Toegang € 7,5. (hetnieuweinstituut.nl)

Lezingen CIAP en MAD-faculty Hasselt. Op do 17 
maart Cécile B. Evans, op do 14 april Francis Smets, op do 
28 april Kasper Bosmans, op do 19 mei David Bade. Telkens 
stipt om 18u30 in CIAP, Lombaardstraat 23, Hasselt. Meer 
info via mad-fac.be en ciap.be.

West Den Haag. West Den Haag organiseert op wo 6 april 
de lezing/performance Slav and Tartars en op vr 15 en za 16 
april het internationaal symposium Transcoding Flusser: 
Synthetic Thinking omtrent het denken van Vilém Flusser. 
Meer info volgt op westdenhaag.com.

Robbrecht en Daem Architecten, Dierendonckblancke Architecten

winnend ontwerp voor de nieuwe huisvesting van de Vlaamse Radio- en 
Televisieomroeporganisatie (VRT) te Brussel

© Filip Dujardin / Team Vlaams Bouwmeester

Koji Onaka
Vernissage le 23 avril de 14.00 à 20.00
Exposition du 24 avril au 26 juin 2016 

Opening op 23 april van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 24 april tot en met 26 juni 2015

Lucky Cat 

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

Koji Onaka, Seitaka Awadachiso #01, 1988-1991   | © Koji Onaka, Tokyo
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V.U.: PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN, JAN DENOLF
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OF IMPROVEMENT
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Televisionism: symposium at Beursschouwburg. Op 
woensdag 16 maart vanaf  13u organiseert Argos in 
Beursschouwburg een symposium over het belang van het 
werk van regisseur Jef  Cornelis voor de Belgische televisie, 
waarbij zijn oeuvre ook in een internationale context zal 
worden geplaatst. Er worden screenings voorzien van afle-
veringen van de programma’s IJsbreker (1983-1984) en 
Container (1989). Er zijn lezingen door Bart Verschaffel, 
Pieter T’Jonck, Andreas Fickers, Marc Holthof  en Rudi 
Laermans. Beursschouwburg (Golden hall), Auguste 
Ortsstraat 20-28, Brussel. Toegang € 13. Meer info argosarts.
org en beursschouwburg.be.

CCStrombeek: over Daniel Buren. In het kader van de 
tentoonstelling Daniel Buren: A Tiger Cannot Change Its 
Stripes: Een triptiek organiseert Museumcultuur Strombeek/
Gent op ma 11 april om 18u30 een avond rond Daniel 
Burens Les Écrits (1965-2012) met Frederik Leen (departe-
mentshoofd Moderne Kunst van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België) en onderzoeker Koen Brams. 
Bibliotheek, Gemeenteplein z/n, 1853 Strombeek (ccstrom 
beek.be).

Archipellezingen. Op do 17 maart om 20u is er een lezing 
door Elli Mosayebi (CH) onder de titel Luigi Caccia Dominioni 
and post-war Milanese housing culture, op do 19 mei zijn 
Joachim Declerck (AWB), bureau TRANS en advocaat Wim 
Rasschaert te gast om te spreken over de ‘Pilootprojecten 
wonen’ die Vlaanderen op het juiste spoor moeten zetten 
om tegen 2050 een miljoen extra inwoners te huisvesten. 
Meer info over locatie en toegang via archipelvzw.be.

A-Z lezingen. In deze reeks omtrent de nieuwste visies en 
ontwikkelingen op vlak van design, architectuur en kunst 
zijn volgende lezingen geprogrammeerd: op do 17 maart 
kunstenaar Cécile B. Evans (B/USA), op di 12 april architec-
ten Florets & Prats (ES). Telkens om 20u. Voor locatie en 
reservatie raadpleeg a-zlezingen.be.

De Pont kunstenaarsgesprekken. In samenwerking 
met De Pont organiseert Kunstpodium T Master Talks in het 
auditorium van De Pont. Op do 21 april is Lucas Devriendt 
te gast, en op do 12 mei Simon Kentgens, telkens om 15u. 
De Pont, Wilhelminapark 1, Tilburg (depont.nl).

Lezingen in het Stuk Leuven. Op do 24 maart spreekt 
Patrik Schumacher van Zaha Hadid Architects (DE/UK) 
onder de titel Data-driven Spaces, Forms and Shapes, op do 14 
april is de multidisciplinaire onderneming Arup te gast met 
het thema The future of  Our Public Realm. Telkens om 20u in 
STUK Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven (stuk.be).

Het huis, De mentor, Het archief, Christian Kieckens. 
Op wo 23 maart om 10u15 een lezing door Marc Dubois, en 
op di 29 maart een lezing door Paul Robbrecht. deSingel 
Internationale Kunstcampus, Muziekstudio, J. V. Rijswijck-
laan 155, Antwerpen. Meer info via vai.be.

Architectuurlezingen in Bozar. Op ma 25 april om 20u 
de Frans-Zwitserse architect Bernard Tschumi. Bozar, 
Raven steinstraat 23, Brussel. (bozar.be)

Van Abbemuseum: Van wie is de straat? In het kader van 
de tentoonstelling Van wie is de straat? organiseert het Van 
Abbemuseum een lezingen- en debattenreeks. Op do 17 
maart Van Las Vegas Strip tot boulevard door Stefan Al, op do 31 
maart Straatverhalen I: Hoe vorm zich gedraagt en hoe gedrag 
vormt. Een beschouwelijke wandeling door de geschiedenis van de 
straat door Jacob Voorthuis, op do 14 april De stoep, een dis-
cussie door Marian de Vries en gasten, op do 28 april In het 
spoor van De Straat. Terugblik op de spraakmakende 1972-ten-
toonstelling, op do 12 mei De straat als ontmoetingsplek, een dis-
cussie door Lieke van Hooijdonk en gasten. Telkens van 19u 
tot 20u30, in Auditorium Van Abbe museum, Bilderdijklaan 
10, Eindhoven. Meer info via vanabbemuseum.nl.

KASK – L’Internationale Lectures. Samen met de 
‘museumconfederatie’ L’internationale organiseert KASK 

een aantal lezingen binnen het vijfjarig programma The 
Uses of  Art – The Legacy of  1848 and 1989. Onder de titel Art 
and countercultures in the 1980s. The Beginning of  Today 
spreekt op ma 11 april Teresa Grandas (curator MACBA, 
Barcelona) over haar recente projecten die focussen op de 
jaren tachtig; op do 27 april is de Spaanse kunstenaar 
Muntadas te gast, die sinds 1971 in New York woont en 
zich in zijn werk toespitst op de relatie tussen het publieke 
en het private. Telkens om 17u30 in Hogeschool Gent KASK 
– Campus Bijloke, Cirque, Louis Pasteurlaan 2. Meer info 
schoolofartsgent.be.

KASK-lezingen. Op di 17 maart Kristof  Van Gestel over 
Knowing by Doing, een platform voor participatieve en erva-
ringsgerichte kunstprojecten, op do 21 april regisseur/eind-
redacteur Guido De Bruyn over zijn kunstreportages en 
-documentaires voor de VRT. Telkens om 20u in Hogeschool 
Gent KASK – Campus Bijloke, Cirque, Louis Pasteurlaan 2. 
Meer info schoolofartsgent.be.

Witte de With: Tuning – Detuning / Noting – Denoting. 
Op do 17 maart om 19u organiseert Witte de With een 
lezing/performance rond muziekschrift, met bijzondere 
aandacht voor de visuele muzieknotatie van Charlemagne 
Palestine. Witte de With Center for Contemporary Art, 
Witte de Withstraat 50, Rotterdam (wdw.nl).

SMAHK – Grenzen aan cultuurbeleid. Op 10 april om 
15u programmeert SMAHK in het teken van de Maand van 
de Filosofie een discussie over grenzen aan cultuurbeleid 
met Hanka Otte. Stedelijk Museum Assen Hedendaagse 
Kunst, Venestraat 88, 9402 GP Assen (smahk.nl).

Beeldende kunst
Robin Vanbesien – citizen without qualities. citizen wit-
hout qualities van Robin Vanbesien is een reeks van twaalf  
schilderijen van desolate figuren, die getoond worden op zes 
verschillende locaties – waaronder een woonkamer, een 
universiteit, hotelkamers en galeries – in Newcastle, Brussel 
en Düsseldorf. De doeken laten een amalgaam zien van uit-
gesneden lichaamsdelen, schetsmatig weergegeven silhou-
etten, gezichten die ontdaan zijn van hun ogen… De con-
touren zijn vaak summier weergegeven. Deze schimmige 
verschijningen doemen als het ware op uit het vlak, waar-
door hun identiteit niet vaststaat. Zo herkennen we in vision 
in parts nog net een lichaamsdeel – een gewricht, een been, 
een romp? – in een turqoise waas. De ene keer lijken de figu-
ren of  lichaamsdelen op zichzelf  te staan, een andere keer 
wordt een relatie tussen de lichamen of  lichaamsdelen 
gesuggereerd: een aanraking, een streling of  een zachte 
omhelzing… De vormelijke vaagheid van de figuren wordt 
weerspiegeld in de onbeslistheid van de relaties die ze met 
elkaar aangaan, maar dát ze met elkaar resoneren – binnen 
eenzelfde schilderij én over de werken heen – is onmisken-
baar.
 Een van de meest opvallende kenmerken van Vanbesiens 
figuren is dat ze ogen missen of  dat – wanneer ze wél ogen 
hebben – hun zicht ‘verstoord’ lijkt. Het gaat in werken als 
vision of  closed eyes en vision of  a dialogue niet alleen om een 
vertroebeling van het zicht. Deze vaak liggende en vermoei-
de figuren vormen een realiteit die zich nog niet volledig 
heeft verwezenlijkt, alsof  ze samenvallen met hun eigen 
droombeeld, of  dat van hun schilder. Uiteindelijk is het 
vooral die spookachtige kwaliteit an sich – een kwaliteit die 
duidt op wat nog moet komen of  wat al is geweest – die hen 
met elkaar verbindt.
 In haar boek Ghostly Matters: Haunting and the Sociological 
Imagination suggereert Avery F. Gordon dat ‘[t]o study social 
life one must confront the ghostly aspects of  it’. In dezelfde 
lijn verbindt Vanbesien deze spookachtige figuren met de 
idee van de publieke ruimte. Vandaar de fysieke en geografi-
sche spreiding van het werk. Een hotel- en een woonkamer 
worden tijdelijk getransformeerd tot een publieke ruimte. 
Gepresenteerd op die plekken, roepen de schimmige figuren 
vage herinneringen op aan bijvoorbeeld een vrijpartij of  

scènes uit een huwelijk. De figuren in de schilderijen krijgen 
een publiek karakter en worden burgers, al blijf  het ondui-
delijk om wat voor burgers het gaat: het zijn citizens without 
qualities. De sociopolitieke agenda van de presentatie wordt 
in een tekst van Vanbesien als volgt toegelicht: ‘In my dream, 
this figure, in its cartoonish or mimetically anthropomorphic 
visibility, embodies the material for a society, where the social 
can no longer be defended by an image of  order, but remains as 
the irreducible core of  a life lived in spite of  political and econo-
mic circumstances that undercut it.’ Deze kijk op burgerschap 
komt niet alleen naar voor in de werken zelf, maar ook in de 
manier waarop ze worden tentoongesteld. Ontdaan van 
hun eigenschappen, worden de figuren gedefinieerd door 
hun afstand tot elkaar – zowel stilistisch als geografisch – en 
daardoor weerspiegelen ze de afstand en het ontbreken van 
sociale cohesie die ons hedendaags burgerschap definieert. 
De geografische en stilistische afstand impliceert de onmo-
gelijkheid om de werken als een eenheid te beschouwen. 
Maar op weg van de ene locatie naar de andere, wordt het 
duidelijk dat niet alleen die desolate figuren ‘burgers-in-
wording’ zijn, maar ook wijzelf: net als zij dromen wij van 
een nieuw sociaal weefsel. Tom Engels

p Robin Vanbesien, citizen without qualities, tot 18 maart in 
Newcastle (The Northern Charter, 39 Pilgrim Street, NE1 
6QE; Armstrong Building, Newcastle University, NE1 7RU; 
47 Victoria Avenue, Whitley Bay, NE26 2BA), Brussel 
(SUPERDEALS, Waterloose Steenweg 4, 1060 Brussel; 
Saskia Gevaert, 10 Rue du Chapeau, 1070 Brussel) en 
Düsseldorf  (Hotel Ufer, Gartenstraße 50, 40479 Düsseldorf). 
Organisatie: Drop City.

vanaf 10 sept 
2015

ystieke
uziekM

Lam Gods
tentoonstelling 

the Call of  

the Rockies
Pieter Jan De Smet en de

5 feb > 1 mei

Indiaanse tragedie

Vrouwebroersstraat 6 (Patershol), 9000 Gent 
dagelijks van 10 – 17 uur  (toegang tot 16.30 uur) 
gesloten op maandag

tentoonstelling

www.caermersklooster.be 

Robin Vanbesien

‘letter from NO square’ en ‘NO sleep’, zicht op de tentoonstelling  
‘citizens without qualities’ in SUPERDEALS, Waterloosesteenweg 4,  

1060 Sint-Gillis. Foto: Kristien Daem

Robin Vanbesien

‘figure, reclining’, zicht op de tentoonstelling ‘citizens without qualities’ in 
Hotel Ufer, Gartenstraße 50, 40479 Düsseldorf. Foto: Kristien Daem
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
thu–fri, 14:00–17:30
sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

Kung fu
Stefaan Dheedene

17/03 nocturne van de Antwerpse galleries
tot 26/03

On ne sais pas où on va
Jean Katambayi

Opening: 02/04, 18:00
02/04–30/04

peinture inacheve de 
madame t.
Leen Voet

Opening: 05/05, 18:00
05/05–28/05

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

Group Show
Nicolas Pelzer, Koen Taselaar, 
Elise van Mourik, Filip Vervaet, 
Tom Volkaert

10/03–30/04

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

Still on the Road
Fred Bervoets

13/03–08/05

Selinunte
Ysbrant

Opening: 14/05
15/05–26/06

Vergankelijkheid/Fugacidad
Frederique van Rijn

Opening: 14/05
15/05–26/06

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

OYASN
Veronika Pot

18/03–30/04

LLS387 
ruimte voor 
actuele kunst 
(vzw)
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sun, 14:00–18:00

ANGST ESSEN SEELE AUF
Guillaume Bijl, Vaast Colson, 
Jos de Gruyter & Harald Thys, 
Walter Swennen, Koen Theys, 
Dirk Paesmans, Joëlle Tuerlinckx, 
Luc Tuymans

Finissage: 03/04, 18:00 met performance:  
STATE OF THE UION – strijkkwartet
21/02–03/04

FLORIS VANHOOF 
Voor optredens en performances zie website
expo: 29/04–30/06

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

WANDERLUST
Maryam Najd 
+basement: Lucas Devriendt 

18/03–23/04

Stijn Cole  
+basement: Tim Volckaert 

05/05–28/05

YIA Art Fair Brussels 
21/04–24/04

Galerie Verbeek-
Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai, 2000 Antwerp
+32 (0)0475 342 388
+32 (0)3 231 36 85
www.verbeeckvandyck.be
fri–sun: 13:00–18:00

nowhere bark paintings
Willy Tielemans

18/03–17/04

Henri Savenay en  
Guido Henderickx

22/04–15/05t

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

ENTROPIE
Jürgen Brodwolf, James Brown, 
Genevieve Claisse, Maen 
Florin, Klaas Gubbels, Ewerdt 
Hilgemann, Allen Jones, Markus 
Lüpertz, Adriaan Rees, Robert 
Schad, Eja Siepman van den Berg, 
Daniel Spoerri.

tot 17/04

ZERO and NOW
Collectietentoonstelling met 
verzameld werk van kunstenaars 
uit en rond de ZERO beweging.

23/04–19/06

Air Antwerpen
Oosterweelsteenweg 3, 2030 Antwerp
+32 (0)347 51 757
www.airantwerpen.be

AIR Antwerpen in de 
sasmeesterwoning
Residenten in: Alice De Mont, 
Niek Hendrix, Le Salon, Robert 
Šalanda, Victoria Wigzell
Residenten out: Ghislain Amar, 
Levent Kunt, Gauthier Oushoorn, 
Lieven Segers, Stijn Van Dorpe

tot 31/03

AIR Antwerpen in 
de  officierswoningen
residenten: Ultra Eczema, Alberto 
Garcia del Castillo, Luís Lázaro 
Matos, Ani Schulze, Mirte Van 
Duppen 
residenten out: Karl Philips, 
Alice De Mont, Robert Šalanda

vanaf 01/04

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

From Nature To Abstract
met o.a. Amedée Cortier, 
Willy De Sauter, Ann Veronica 
Janssens, Bernd Lohaus, Richard 
Long, Guy Mees

Curated by Ronny Van de Velde
18/03–30/04

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

nomistake
Francis Denys

Finissage: 08/05, 15:00
13/03–08/05

Aurelie Gravas
Opening: 19/05, 19:00
19/05–03/06

Middelheim- 

museum
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerp
+32 (0)3 288 33 60
www.middelheimmuseum.be
maart: 10:00–17:00 
april: 10:00–19:00
mei: 10:00–20:00

POM’ PO PON PO PON 
PON POM PON. Een dwarse 
formatie van sculpturen
Carl Andre, Joannis Avramadis, 
Guillaume Bijl, Alexander Calder, 
Vaast Colson, Aaron Curry, 
Raymond Duchamp-Villon, 
Peter Fengler, Michel François, 
Jens Galschiot, Isa Genzken, 
Christian Jankowski, Jean 
Bernard Koeman, Frank Koolen, 
Jef Lambeaux, Michel Martens, 
Claes Oldenburg, Peter Rogiers, 
Bernard Rosenthal, Roman 
Signer, Olivier Strebelle, Dennis 
Tyfus, José Vermeersch, Henk 
Visch, Franz West, Rik Wouters

Middelheimmuseum - Hortiflora
tot 27/03

LE BRUIT DES CHOSES. 
50 jaar Middelheim 
Promotors
Een halve eeuw Middelheim 
Promotors geschetst in 
50 objecten

Middelheimmuseum - Braempaviljoen en park
tot 27/03

DE SOKKEL #10: 
The Boogeyman
Yan Tomaszewski

Stadspark
tot 10/04

s  a  v  e    t  h  e    d  a  t  e  s

Leopold Sunday 
28/02,  
14:00–18:00

Nocturne opening 
night 17/03,  
18:00–21:00 

Borger opening 
night 29/04,  
18:00–… 

www.antwerpart.be/weekend
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Jumanji bij Tatjana Pieters, Gent. Onlangs richtten 
galeriste Tatjana Pieters en kunstenaar Marijke De Roover 
het Soft Focus Institute (SFI) op, een ‘Centrum voor Artistiek 
Welzijn van Leken en Ingewijden’. Deze ‘zusterorganisatie’ 
van de Gentse Galerie Tatjana Pieters ziet zichzelf  als een 
‘ambulante, pneumatische en flexibele ontmoetingsplek 
voor non-ego experimenten en ideeën, waar interactie tus-
sen doeners, denkers, deelnemers en aanschouwers cen-
traal staat’ (zie softfocusinstitute.space). Dat programma 
verbindt SFI met artistieke ambities: het instituut wil name-
lijk ‘verwachtingen en patronen in de kunstwereld’ onder-
zoeken en streeft daarbij ‘naar een autonomie voorbij 
bestaande concepten als profit en non-profit’.
 Het openingsevent van SFI vindt alvast in een ‘profit’-
instelling plaats: de Galerie Tatjana Pieters zelf. De groeps-
tentoonstelling Jumanji presenteert werk van 22 kunste-
naars dat – aldus de introductietekst – getuigt van een 
‘vernieuwend denken over natuur, mystiek en sjamanisme’. 
De titel refereert aan het magische bordspel dat de hoofdrol 
speelt in de gelijknamige fantasy comedy van Joe Johnston 
uit 1995 en er (opnieuw volgens de inleiding) als een soort 
medium fungeert ‘voor diegenen die trachten de wereld 
achter zich te laten’. Die mystieke insteek wordt bij het bin-
nenstappen van Jumanji al meteen voelbaar. De ruimte 
baadt in felgekleurd neonlicht, dat evolueert van groezelig 
roze vooraan tot diffuus groen achteraan, en is tot de nok 
gevuld met in totaal 36 kunstwerken.
 Heel wat van die creaties lijken persoonlijke altaars, 
schrijnen voor een individuele geloofsbelijdenis. La Chasse 
par Force van Sophie Jung – een montage die bestaat uit een 
koperen koppelstuk, een oude, opkrullende tekening, een 
kleine sticker en een paar oorbellen – heeft veel weg van een 
verzameling memorabilia. Prizewinner nr. 6 van het duo 
Robbert&Frank/Frank&Robbert is een symmetrische com-
positie opgebouwd uit diverse stukjes hout, waarin onder 
meer een dode kikker is verwerkt, en doet denken aan een 
trofee. #BALUSTER#SeiShonagon van Mathias Prenen 
bestaat uit een houten ‘totem’, beschilderd met donker-
blauwe, spiegelende lakverf, waaraan met kettinkjes aaiba-
re langwerpige vormen in gekleurde zijde zijn opgehangen. 
Coyote Cord van Nancy Lupo – een elektrisch snoer versierd 
met de botten van een prairiewolf  – en For I cannot change 
the chance that made me IV van Hannah Lees – een ‘Holy 
Communication’-halssnoer waaraan een wulk is gehangen 
– kunnen dan weer worden gezien als geluksbrengers die 
met een individuele geloofswereld zijn verbonden. 
 Niet alleen de motieven, ook de materialiteit van de 
kunstwerken – glimmende stoffen, reflecterende materia-
len, felle kleuren als paars en roze – roepen een new-age-
sfeer op. Het frappantste voorbeeld hiervan is Eternal 
Brotherhood/Sisterhood hut van Angelo Plessas. Het bestaat 
uit drie aparte onderdelen: een videoprojectie, een struisvo-
gelmasker en een soort hemelbed. Het bed is bekleed met 
goudtextiel en wordt overkapt door een soort tentdak van 
ruwe takken en blinkende reddingsdekens. Onder het tent-
dak zien we een hoop kussens, een geurverspreider en een 
ronddraaiende lichtarmatuur. De mystieke glitter wordt 
hier zozeer op de spits gedreven dat we een lichte ironie lij-
ken te bespeuren.
 Rationele kunst is in Jumanji amper te zien, voor pseudo-
religieuze kunst deinst de expositie daarentegen niet terug. 
Het resultaat van deze bonte verzameling mystieke, sjama-
nistische kunstwerken is dat de bezoeker zich in een grafka-
mer vol schatten waant. Dat effect wordt nog versterkt 
doordat de werken zodanig dicht op elkaar zijn geplaatst dat 
ze haast in elkaar overgaan. Zo lijkt Seeming, Being van 
Eleanor Duffin – een ‘bodemsculptuur’ met kussens, stuk-
ken textiel, een kaars en kleine metalen sculpturen – haast 
een geheel te vormen met de hemelbedinstallatie van 

Plessas. De kussens van Duffin liggen voor de videoprojectie 
van de Italiaanse Griek, zodat de bezoeker haast de neiging 
heeft zich erop neer te vlijen om naar diens film te kijken. 
Voorts wordt de integriteit van de werken door het gekleur-
de licht in het gedrang gebracht. Dat de opgehangen stuk-
ken textiel in Close to the Wind van Tamara van San een spe-
cifieke fluogele kleur hebben, kan je door de extravagante 
lichtregie nog nauwelijks achterhalen. Het motief  op een 
grote beschilderde print (Untitled, 2016) van Birde 
Vanheerswynghels – een fruitschaal? – is door het gekleur-
de licht maar moeilijk leesbaar.
 Slechts enkele werken onttrekken zich enigszins aan de 
mystieke ambiance van de tentoonstelling. De serie ‘x’ (neu-
ral connection) van Riley Harmon bestaat uit kruisvormige 
ornamenten die door middel van 3D-printing werden gere-
produceerd en her en der aan de muur zijn bevestigd. Door 
hun serialiteit en hun relatie met de architectuur komen 
deze ‘muurankers’ alvast minder zweverig over. De video 
Running Around van Ria Pacquée – waarin de kunstenares 
rond allerlei straatmeubilair heen rent – onttrekt zich door 
zijn nuchtere, haast documentaire stijl enigermate aan de 
mystieke stemming van de tentoonstelling. Pacquées ritueel 
heeft meer met het compulsieve van alledaagse handelin-
gen te maken dan met een mystiek of  sacraal ceremonieel.
 Een alledaagse tentoonstelling is dit openingsevent in 
geen geval. Met zijn doorgedreven keuzes en zijn strakke 
curatoriële aanpak vormt de tentoonstelling een riskante 
onderneming en – zeker in een commerciële context als 
deze – een rariteit. Daarbij roepen de makers wel – gewild of  
ongewild – de vraag op hoe ver een curator kan gaan in het 
inschakelen van kunstwerken voor een totaalscenario, 
zeker als hiermee een zeer specifieke, sjamanistische ‘filoso-
fie’ moet worden geïllustreerd. Louis De Mey

p Soft Focus Institute, Jumanji, tot 3 april in Galerie Tatjana 
Pieters, Nieuwevaart 124/001, 9000 Gent (09/324.45.29; 
tatjanapieters.com).

Roni Horn. Tweeëntwintig jaar na haar tentoonstelling in 
De Pont Museum keert Roni Horn terug naar Tilburg. De 
Amerikaanse kunstenaar is inmiddels uitgegroeid tot een 
internationale ster, met eervolle exposities in het Whitney 
Museum, het Centre Pompidou en Tate Modern op haar 
naam. De Pont, dat de lovenswaardige gewoonte heeft kun-

stenaars meer dan eens voor een tentoonstelling uit te nodi-
gen (denk aan Tacita Dean, Fiona Tan, Anish Kapoor, 
Robert Zandvliet, Anton Henning, Toon Verhoef, David 
Claerbout), toont ditmaal hoofdzakelijk werken uit de afge-
lopen twintig jaar, waaronder fotoseries, zeefdrukken, col-
lages en gloednieuwe sculpturen van glas. Daarnaast zijn 
ook enkele vroege tekeningen uit de jaren tachtig te zien.
 Het eerste werk dat je tegenkomt, leent zich perfect voor 
een hernieuwde kennismaking. Op een vijfenzestig meter 
lange wand, geplaatst tegenover de zogenaamde wolhok-
ken van de voormalige textielfabriek, hangen dertig portret-
ten van de kunstenaar, gegroepeerd in vijftien paren (aka, 
2008-2009). We zien Horn in verschillende fasen van haar 
leven, van de kleine peuter eind jaren vijftig tot de kortge-
knipte, wat mannelijk ogende vrouw die zij nu is. De duo’s 
zijn zorgvuldig samengesteld. Poses spiegelen elkaar, nodi-
gen uit tot vergelijkingen. Het bedachtzaam starende kind 
heeft precies dezelfde blik in de ogen als de ietwat vermoeid 
kijkende volwassene, maar het onderscheid tussen de paf-
ferige wangetjes van de een en het scherp gesneden gelaat 
van de ander kan niet groter zijn. Van de verlegen adoles-
cent met warrig haar tot de zelfverzekerde New Yorkse met 
zonnebril – het is dezelfde persoon, maar ze oogt telkens 
anders. Op zichzelf  is dat niet opzienbarend. Dat het leven 
haar gezicht getekend heeft, kan evenmin een verrassing 
zijn. Toch blijft de eindeloze variëteit in uiterlijk verbazen en 
roept ze vragen op over het androgyne karakter van de 
geportretteerde. Identiteit is volgens Horn vloeibaar, veran-
derlijk, niet feminien óf  masculien, maar beide. De titel, een 
afkorting van ‘also known as’, onderstreept dat. Elders in de 
tentoonstelling lopen de woorden ‘also known as’ als een 
dierbaar mantra over een reeks van twaalf  aan elkaar 
geschakelde tekeningen (Alias Frieze, 2011). 
 Met aka worden meteen de belangrijkste thema’s in deze 
tentoonstelling aangestipt: eigenheid, de dunne scheidslijn 
tussen gelijkheid en onderscheid, alsook de voorkeur van de 
kunstenaar voor koppelen, spiegelen en verdubbelen, voor 
duplicaten en series. Neem Portrait of  an Image (with Isabelle 
Huppert) (2005). Het werk is samengesteld uit vijftig foto’s 
waarin actrice Isabelle Huppert haar belangrijkste filmrol-
len nog eens naspeelt, ditmaal zonder make-up. De portret-
ten zijn verschillend, maar sommige lijken zoveel op elkaar 
dat ze identiek schijnen. Huppert, gewend om niet zichzelf  
te zijn maar een personage te spelen, kan onze vorsende blik 
slechts spiegelen. Enkele zaaltjes verder sta je plotseling 
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zicht op ‘Jumanji’, Galerie Tatjana Pieters, 2016
van links naar rechts: Riley Harmon, ‘x’ (neural connection), 2015; 

Robbert&Frank/Frank&Robbert, Go away sorrow of  the world – Dice, 
2015;  Riley Harmon, Compression Artifacts, 2015; Mathias Prenen, 

#BALUSTER#SeiShonagon, 2015. Foto: Mayz.be. 
Courtesy Soft Focus Institute

Roni Horn

Portrait of  an Image (with Isabelle Huppert), 2005, zicht op de 
tentoonstelling in De Pont Museum, Tilburg. Courtesy de kunstenaar en 

Hauser & Wirth
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opnieuw oog in oog met de Franse filmster, wederom in vijf-
tigvoud. De verdubbeling doet je even twijfelen: dit hebben 
we toch al eerder gezien? Het effect is intentioneel. Horn 
mag graag in herhaling vallen, opdat we beter opletten, 
zorgvuldiger kijken.
 This is Me, This is You (1998-2000) bestaat uit 98 portret-
foto’s van Roni Horns kleine nichtje. Sommige lijken grieze-
lig veel op Horns eigen jeugdfoto’s. Misschien zien we hier 
een glimp van het raadsel dat DNA heet, de onmiskenbare 
gelijkenis tussen verschillende leden van dezelfde familie. 
De foto’s hangen in twee groepen tegenover elkaar, zodat ze 
niet in één oogopslag zijn te overzien. Zij lijken hetzelfde, 
maar zijn net een tikje anders – bijvoorbeeld omdat de ene 
foto een fractie later is gemaakt dan de ander. Als in een ten-
niswedstrijd kijk je van links naar rechts, van rechts naar 
links, en ondertussen verandert de wereld ongemerkt van 
aangezicht.
 IJsland is de bakermat van een deel van dit oeuvre. De 
kunstenaar verblijft er regelmatig, herkent iets van zichzelf  
in het ruige natuurlandschap: ze heeft iets met warmwater-
bronnen, stomende geisers en glinsterende gletsjers. 
Tekeningen als Lavaland en Island, Island zijn gemaakt op 
oude landkaarten die zijn versneden, gedraaid, gespiegeld 
en verdubbeld, zodat ze nieuwe, onbekende werelden vor-
men. Horn heeft er pijlen en cijfers op getekend, alsof  zij de 
weersomstandigheden van dit terra incognita in kaart heeft 
willen brengen.
 Enkele vroege tekeningen tonen door maanlicht besche-
nen lettertjes tegen een nachtelijke hemel. Droge feiten krij-

gen daardoor een vreemde resonantie. Een vaststelling als 
‘Franz Kafka did not like teeth, fur, children, flowers, medi-
cine, music and heavy furniture’ blijft ongewenst hangen 
en kruipt onder de huid (Franz Kafka Did Not Like, 1985). A 
Social History of  Mushrooms #1 (1984) daarentegen werkt 
op de lachspieren. De serie Hack Wit uit 2014 bestaat uit 
collages. Letters, geschilderd met waterverf, zijn versneden 
tot talrijke snippers die vervolgens weer zijn samengevoegd 
– ze zien eruit zoals een stotteraar klinkt. De verhakte letters 
vormen verhaspelde spreuken. Standaarduitdrukkingen als 
‘chasing rainbows’ en ‘a fools paradise’ raken vermengd in 
A fools rainbow chasing paradise (2014). De betekenis van de 
woorden raakt reddeloos verstrikt in een spinnenweb van 
snippers.
 Na deze reeksen van tekeningen en fotoseries in de kleine 
kabinetten, volgt de laatste ruimte van de expositie, die zich 
uitstrekt als een weidse vlakte. Er staan tien cilindrische 
sculpturen van massief  glas, die als vanzelfsprekend deel uit-
maken van de omgeving – alsof  ze hier altijd hebben gestaan. 
Ze zijn uitgekiend gepositioneerd – zoals overigens de ensce-
nering van de gehele tentoonstelling uiterst afgewogen is. 
De zacht glanzende beelden zijn kobaltblauw, duifgrijs, 
zachtroze, frisgroen. Aan de onderzijde lijken zij door de 
weerkaatsing van het licht te gloeien, wat een feeëriek effect 
geeft. Reusachtige ijsklonten lijken het, afkomstig uit een 
ijzig stille poolvlakte. Na de vluchtigheid van een gezichts-
uitdrukking, na de veroudering die het leven beheerst, zijn 
we aanbeland op een veel grotere tijdschaal, de geologische 
tijd van gletsjervorming. De potsierlijke titels met lange cita-
ten uit poëtische geschriften heb je niet nodig om de sublie-
me kracht van deze wonderlijke beelden te ervaren. Roni 
Horn mag een dagje ouder zijn geworden, haar sculptuur 
nadert een tijdloze schoonheid. Dominic van den Boogerd

p Roni Horn, tot 29 mei in De Pont Museum, Wilhelminapark 
1, 5041 Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl).

Quickscan NL #2. Zes jaar na de eerste editie organiseert 
het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam met Quickscan 
NL #2 een nieuwe overzichtstentoonstelling over actuele 
Nederlandse fotografie. Net als de vorige aflevering wil de 
expo geen compleet overzicht geven van fotografische prak-
tijken in Nederland, maar enkel ‘toonaangevende’ en ‘ver-
nieuwende’ tendensen presenteren. Het gaat om een pros-
pectieve tentoonstelling die een prognose tracht te stellen 
over de toekomst van de fotografie.
 Die toekomst, zo blijkt uit de selectie van zeventien foto-
grafen/beeldende kunstenaars, zal in de ogen van de ten-
toonstellingsmakers twee duidelijk onderscheiden sporen 
volgen. Het eerste spoor wordt gevormd door de digitalise-
ring van het fotografisch bedrijf. Deze digitalisering grijpt 

diep in op zowel de productie als de distributie van fotografi-
sche beelden. Jannemarein Renout gebruikt bijvoorbeeld 
documentscanners om efemere fenomenen (reflecties in 
water, atmosferische verschijnselen) te scannen. Van een 
hemel of  een reflectie is er in haar beelden echter niets meer 
te herkennen: we zien enkel nog abstracte, heftig gekleurde 
stroken, zonder enige verwijzing naar de visuele werkelijk-
heid. De tegendraadse manier waarop de scanner wordt 
gebruikt, roept een aantal intrigerende opposities op: de 
gecontroleerde omgeving van het kantoor wordt verlaten 
voor de veranderlijke buitenwereld; het statische tekst- en 
beelddocument wordt vervangen door natuurlijke en 
ongrijpbare fenomenen; in plaats van extreem nabij bevindt 
het te registreren onderwerp zich in de verte. 
 Ook Kasia Klimpel maakt abstracte beelden, alleen 
gebruikt ze die niet zoals Renout om het digitale kijken zelf  
te thematiseren, maar om de distributiewijze van digitale 
beelden kritisch te bevragen. Met behulp van lagen papier 
creëert ze suggestieve ‘landschappen’ (gebaseerd op 
bestaande foto’s van besneeuwde bergtoppen, glooiende 
heuvels en zonsondergangen) die ze vervolgens fotogra-
feert. Op Google Earth en Google Maps gaat ze dan op zoek 
naar geografische locaties die zouden kunnen passen bij de 
gemaakte beelden en vervolgens probeert ze haar foto in het 
programma te integreren – en dus als een authentieke 
representatie van de betreffende plek te laten doorgaan. Het 
opladen van informatie op deze sites wordt echter gecontro-
leerd, soms door een commissie, meestal door automatisch 
opererende algoritmes. De meeste ‘plaatsingen’ van Klimpel 
mislukken dan ook, maar niet allemaal: blijkbaar werken 
de controlemechanismen niet feilloos. Door het bestaan en 
het functioneren van die algoritmes zichtbaar te maken, 
legt ze ook de normerende mechanismen bloot die erin 
werkzaam zijn. Clichématige beelden die simpelweg herha-
len wat men verwacht te zien hebben een grotere kans om 
aanvaard te worden, foto’s die afwijken door een eigenzin-
nig standpunt of  een singuliere aanpak komen zelden in 
aanmerking.
 Dat de digitale cultuur ook ingrijpt in de wijze waarop wij 
onszelf  begrijpen, komt aan bod in de Tweetbundels van Jan 
Dirk van der Burg en in de reeks van Willem Popelier. Deze 
laatste presenteert een fotoboekje in pocketformaat vol tips 
voor ‘goede’ selfies, aanbevelingen die al snel uitgroeien tot 
een dwingend systeem van geijkte poses. De selfie verschijnt 
hier als een verre nazaat van het burgerlijke visitekaartje 
van weleer. Net zoals de carte de visite bieden selfies de moge-
lijkheid voor de gebruiker om zich een hogere status aan te 
meten door de poses van de rolmodellen aan te nemen 
waarmee men zich identificeert. 
 Het andere belangrijke spoor waarlangs de fotografie zich 
verder zal ontwikkelen, ontwaren de tentoonstellingsma-
kers bij een groep fotografen/kunstenaars die zich niet 
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zozeer in het hippe ‘nu’ ophouden, maar nieuwsgierig 
teruggrijpen naar de hoop beelden en beeldstrategieën die 
de geschiedenis van de fotografie heeft opgeleverd. Mariken 
Wessels hergebruikt gevonden archiefbeelden van een 
amateurfotograaf  die decennialang zijn naakte vrouw foto-
grafeerde en laat zo het verband tussen obsessie en fotogra-
fie oplichten. Jan Rosseel combineert op een associatieve 
manier zelfgemaakte beelden met archiefmateriaal om een 
historische gebeurtenis (in casu de Molukse treinkaping bij 
De Punt in 1977) haar onbeheersbare complexiteit terug te 
schenken. Batia Suter presenteert en manipuleert fotogra-
fisch drukwerk om te reflecteren over het belang van 
gedrukte media voor de verspreiding van fotografische beel-
den en over de impact van die media op het denken over wat 
fotografie wel en niet vermag. En dan zijn er nog de publica-
ties van het kunstenaarscollectief  Salvo, dat uit vier foto-
grafen en een ontwerper bestaat. In hun driemaal per jaar 
verschijnende periodiek stellen ze onder het motto ‘Salvo 
makes and shakes photography’ telkens scherp op een 
ander ‘fotografisch probleem’. Dit thema wordt behandeld 
aan de hand van zeer uiteenlopend beeldmateriaal (foto’s 
en tekeningen) aangevuld met een aantal teksten over het 
onderwerp (puntige observaties, droge lijstjes, kritische 
analyses, fictieve verhalen enzovoort). Ernstige onderwer-
pen worden met de nodige luim aangepakt, op het eerste 
gezicht dwaze foto’s worden bloedserieus geanalyseerd. De 
teksten brengen de ‘paranoïde kritiek’ van Dalí in stelling 
om fotografische beelden open te breken en ze hun bevreem-
dende wildheid terug te geven. Een lid van Salvo, Anne 
Geene, is hier trouwens ook met eigen werk vertegenwoor-
digd. In haar Kleine Wateralmanak verleent ze door het 
gebruik en misbruik van wetenschappelijke ordeningssys-
temen het element water een poëtische zeggingskracht.
 Maar het meest intrigerende werk ontmoet de bezoeker 
helemaal op het einde van de tentoonstelling. Daar ziet hij 
een reeks uitvergrote pagina’s uit het kunstenaarsboek 
Song of  Myself: American Renaissance samengesteld en uit-
gegeven door Elisabeth Tonnard. De pagina’s bevatten niet 
meer dan droge mededelingen over foto’s die door gere-
nommeerde overleden Amerikaanse auteurs op Facebook 

werden geplaatst – zoals ‘Emily Dickinson added a new 
photo’. Blijkbaar is het dus niet alleen mogelijk bevriend te 
worden met dode auteurs uit een ver verleden, maar kun-
nen deze laatsten ook nog eens voorbij de grens van leven 
en dood met ons blijven communiceren. De digitale virtua-
liteit ontmoet hier het 19e-eeuwse spiritisme. Het werk 
suggereert hoe de fascinatie voor de vervluchtiging en 
dematerialisatie die met het digitale is verbonden, raakt 
aan en gevoed wordt door de aloude fantasie van een eeu-
wig leven.  Steven Humblet

p Quickscan NL#02, tot 8 mei in het Nederlands Fotomuseum, 
Gebouw Las Palmas, Wilhelminakade 332, 3072 AR 
Rotterdam (010/203.04.05; nederlandsfotomuseum.nl).

Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance. 
Wie de tentoonstelling Inflected Objects in De Hallen in 
Haarlem betreedt, stuit op een groot projectiescherm waar-
op de namen van alle tentoongestelde voorwerpen voorbij-
komen, als in de aftiteling van een film. Wordt dit bezoek 
een déjà-vu? ‘Circulatie’, de ondertitel van de expositie, zin-
speelt daarop. Veel beeldende kunst brengt bestaand beeld-
materiaal opnieuw in omloop, al dan niet vervormd of  ver-
tekend. De tweede ondertitel, ‘Mise en Séance’, kan erop 
duiden dat dit tweede leven ook een spiritistische dimensie 
heeft.
 Schemerachtig is het in ieder geval. Op de schaars ver-
lichte zolderetage heeft gastcurator Melanie Bühler werk 
van vier kunstenaars bijeengebracht: Martijn Hendriks, 
Katja Novitskova, Vanessa Safavi en Dan Walwin. Het is 
niet meteen duidelijk welk werk door welke kunstenaar is 
gemaakt. Titelbordjes ontbreken, een plattegrond is er niet, 
en het vereist de nodige tijd en aandacht om de eigen hand 
van de exposanten te leren onderscheiden. Bovendien heb-
ben de kunstwerken gezelschap gekregen van voorwerpen 
uit het depot van het Frans Halsmuseum, van glazen flessen 
en aardewerk tot schilderijen en sculpturen. Vele ervan zijn 
uitgestald op lichtbakken of  geïntegreerd in het werk van de 
exposanten. Het is geen sinecure wegwijs te raken in deze 
spookachtige santenkraam.
 Blikvanger in de eerste zaal is een werk van Novitskova, 
eenvoudigweg omdat het beweegt, geluid maakt en in het 
volle spotlicht staat. Swoon Motion (2015) is een elektrisch 
aangedreven babywieg die à la Genzken is behangen met 
siliconen en rubberen knijpobjecten om de stress te verlich-
ten. De gerobotiseerde kinderzorg heeft iets griezeligs, alsof  
het stoeltje een eigen leven leidt. Het repeterende slaapliedje 
werkt in ieder geval op de zenuwen.
 Ernaast hangt een schilderij van Frank van Hemert, de 
schilder die al jaren procedeert tegen een verffabrikant 
omdat zijn favoriete kleur verf  niet duurzaam bleek te zijn 
en na verloop van tijd van zijn doeken druppelde. Gevolg: 
boze verzamelaars, radeloze restauratoren, onverkoopbare 
voorraad. De druiper van Van Hemert hangt naast een 
depotstuk van ene Antoine François Heijligers. De restaura-
tiepleisters op het doek verraden dat ook dit portret al ver 
over de houdbaarheidsdatum is. Kunst kan eeuwigheids-
waarde hebben, maar niet elk kunstvoorwerp doorstaat de 
tand des tijds.
 De materialiteit van de kunst is een rode draad in deze 
tentoonstelling, meer in het bijzonder: hoe hedendaagse 
sculptuur zich beweegt tussen stoffelijke werkelijkheid en 
de digitale wereld. 
 De wandsculpturen van Vanessa Safavi bestaan uit arma-
turen opgebouwd uit spijltjes waar een stukje staalgaas 
omheen is gedrapeerd. Elegant, eenvoudig, maar nogal 
modieus. Dan Walwin toont naast videowerken een roestig, 
geperforeerd frame van een motorfiets, gemonteerd op een 
stalen poorthek en behangen met reeksen gelamineerde 
fotootjes die de suggestie wekken van filmstroken. Sculptuur 
lijkt hier een kwestie van imago, reproductie een zuiver 
materieel proces. 
 De sculpturen van Hendriks zijn samengesteld uit buizen, 
rekken, klemmen en lampen die op het moment van samen-
komst alweer uiteen dreigen te vallen. Ondanks hun wan-
kele coherentie heeft elk beeld een kern en staat het op zich-
zelf. Het construeren zelf  is hier onderwerp van reflectie. In 

Untitled (Relational) (2016) bijvoorbeeld zijn bevestigings-
haken gebruikt om onderdelen te verbinden, terwijl diezelf-
de haken elders in hun plastic verpakking werkeloos aan 
een aluminium buis hangen. Vaag herinnert het hang- en 
sluitwerk aan het werk van Cady Noland, de legendarische 
Amerikaanse kunstenaar die reproductie van al haar werk 
verbiedt en doorlopend rechtszaken voert tegen verzame-
laars en handelaars. Geven Nolands assemblages een grim-
mig beeld van de postindustriële samenleving, Hendriks’ 
werk weerspiegelt iets van de game change die het internet 
heeft veroorzaakt. De samenhang van zijn werken is er een 
van voortdurend veranderende allianties en steeds wisse-
lende netwerken, net als de friends, comments, trending 
topics, views en likes op sociale media.
 Hendriks, Novitskova, Walwin en in mindere mate Safavi 
laten zien hoe sculptuur geïnfecteerd is door de digitalise-
ring. Sculptuur is een kwestie geworden van googelen en 
downloaden, van de omzetting van immateriële beelden in 
tastbare objecten, die vervolgens weer worden gereprodu-
ceerd en als digitaal bestand op het internet voortbestaan. 
In die vorm bereiken ze oneindig veel meer kijkers dan hun 
zwaarlijvige versies in het museum. Sculptuur glipt in en 
uit zijn materiële verschijningsvorm, zoals Hendriks het 
ooit verwoordde, pendelend tussen bronnenmateriaal en 
documentatie.
 Hoe anders vergaat het de voorwerpen uit het museum-
depot die nog dateren uit analoge tijden. Opgediept uit de 
vergetelheid komen enkele van deze doden weer tot leven. 
Een glazen kroonluchter uit de 18e eeuw, compleet met 
opberghoes, hangt nog onwennig aan het plafond, maar 
een bronzen beeldje van Lotti van der Gaag schittert reeds 
als tafeldame bij Hendriks’ Untitled (Dinner) (2016). Volgens 
de curator gaan de depotstukken ‘nieuwe relaties aan die 
gebaseerd zijn op formele, conceptuele en affectieve affini-
teiten’. In werkelijkheid blijven de meeste ‘affiniteiten’ in 
nevelen gehuld. Dat is niet erg. Bij een seance moet wat te 
raden overblijven.  Dominic van den Boogerd

p Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance, tot 16 mei 
in De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; 
dehallen.nl).

Elisabeth Tonnard

uit het kunstenaarsboek ‘Song of  Myself: American Renaissance’, 2015
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zicht op de tentoonstelling ‘Inflected Objects #2 Circulation – Mise en 
Séance’, De Hallen, Haarlem. In de ruimte: Katja Novitskova, Swoon 

Motion, 2015. Aan de wand: schilderijen van Frank van Hemert (°1956) 
en Antoine François Heijligers (1828-1897). Foto: Gert Jan van Rooij
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KOENRAAD WEEMEEUW

FELIX DE BOECK

Karel Appel: Retrospectief. De overzichtstentoonstelling 
van het werk van Karel Appel in het Haagse Gemeente-
museum heeft een duidelijke agenda. Het museum wil niet 
de ‘schilderbarbaar’ tonen die smijtend met verf  tegen de 
burgerlijke esthetiek rebelleerde en wiens naam vereenzel-
vigd wordt met de CoBrA-groep (1948-1951) die hij mede 
oprichtte. Dat imago uit de jaren vijftig en zestig bleef  han-
gen bij het grote publiek en bezorgde Appel zijn grote 
bekendheid. Het Gemeentemuseum wil juist laten zien dat 
Appel in een grote kunsthistorische traditie staat en als een 
klassiek schilder weloverwogen te werk ging door voorstu-
dies voor zijn schilderijen te maken. Appels verbintenis met 
de CoBrA-groep vormde volgens de makers een verwaar-
loosbaar korte periode in een zestigjarige kunstenaarscar-
rière. Van groter belang acht het museum dat hij midden 
jaren vijftig werd opgenomen in de ‘Un art autre’-beweging 
van de Franse kunstcriticus Michel Tapié waartoe onder 
anderen ook Jackson Pollock, Willem de Kooning, Hans 
Hartung, Georges Mathieu en Wols werden gerekend. In die 
context beleefde Appel zijn internationale doorbraak.
 Die agenda levert een hybride tentoonstellingsstructuur 
op die deels thematisch en deels chronologisch is afgeba-
kend. In de eerste vier zalen worden werken uit de zestig 
jaar omspannende carrière van Appel door elkaar getoond. 
De thema’s die worden behandeld zijn klassiek en tijdloos: 
naakt, landschap en portret. De vierde grote zaal kreeg de 
nogal gedragen titel ‘de mens in zijn eeuwige levensruimte’ 
en heeft Appels humanistische levensbeschouwing als 
thema. Hierna volgen twee grote zalen die chronologisch 
zijn afgebakend en die globaal de CoBrA-periode en Appels 
betrokkenheid bij de ‘Un art autre’-beweging belichten. De 
hierop aansluitende kleine kabinetten laten enkele specifie-
ke aspecten van Appels kunstenaarschap zien, met name de 
relatie tussen schilderijen en tekeningen rond 1950, maar 
ook de vernieuwing in zijn werk rond 1980.
 Vooral in de eerste vier zalen wordt geprobeerd de percep-
tie van Appel bij te stellen. Dat gebeurt door de nadruk te 
leggen op de onderwerpen die hij schilderde en niet op de 
manier waarop hij dat deed. Want door de overdreven aan-
dacht die in het verleden is besteed aan zijn werkwijze, zou 
het onjuiste beeld zijn ontstaan van de verf  smijtende kun-
stenaar die eigenlijk niet kan schilderen, zo meent het 
Gemeentemuseum. Dat Appel zijn leven lang geboeid is 
gebleven door het naakt, het portret en het landschap, en 
deze klassieke onderwerpen steeds weer op een andere 
manier heeft benaderd, moet het tegendeel bewijzen.
 Het Gemeentemuseum heeft een sterk punt door te stel-
len dat het beeld van Appel eenzijdig vertekend is geraakt. 
Toch overtuigt de tentoonstelling niet dat we hier een groot, 
klassiek schilder aan het werk zien. Door het relatief  kleine 
aantal werken per zaal moeten er grote sprongen door zes-
tig jaar kunstenaarschap worden gemaakt. De enorme ont-

wikkeling die Appel doormaakte is op die manier moeilijk te 
volgen en te begrijpen. Deze zalen leunen dan ook sterk op 
de argumentatie in de zaalteksten. In kort bestek wordt 
besproken hoe Appels werk zich verhoudt tot de kunstge-
schiedenis, waarbij de lezer soms zelfs wordt teruggevoerd 
tot de Renaissance. Hinderlijk is dat deze teksten soms de 
belerende toon van een beginnerscursus kunstgeschiedenis 
hebben. De indruk die deze zalen achterlaten is dat er een te 
grove greep uit Appels oeuvre is gedaan en er een te weids 
perspectief  op de kunstgeschiedenis wordt gegeven. 
 Het chronologisch overzicht in de volgende zalen maakt 
dat gelukkig weer enigszins goed. De eerste ruimte over de 
vroege jaren rond CoBrA oogt wat vlak, ook al zijn de schil-
derijen hier gecombineerd met sculpturen. Met Kind met 
ezel uit 1949 is er een subliem schilderij te zien, maar 
monumentale werken als Vrouwen, kinderen, dieren (1951) 
uit het Cobra Museum voor Moderne Kunst of  het geestige 
Paysan avec âne et seau (1950) uit Museum Boijmans van 
Beuningen – geschilderd op een staldeur waaraan met een 
ketting een zinken emmer is bevestigd – hadden deze zaal 
naar een veel hoger niveau kunnen tillen. Het Gemeente-
museum heeft er echter voor gekozen om uit de CoBrA-
jaren geen belangrijke werken uit Nederlandse musea te 
lenen.
 Wel heeft het museum voor deze twee zalen een ruim 
beroep gedaan op de collectie van het Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris. Dat levert een aantal mooie momenten 
in de tentoonstelling op. The Desert Dancers (1954) bijvoor-
beeld verrast met zijn merkwaardige okerkleurige fond – 
een uitzondering in het oeuvre – en Vlammend kind met hoe-
pel (1961) is een onbetwist hoogtepunt in de zaal die aan 
zijn internationale doorbraakperiode is gewijd. Op monu-

mentale schaal laat Appel de kleur en de verf  op een weer-
galoze manier zingen en juichen.
 In de kabinetten wordt opnieuw het klassieke referentie-
kader van het oeuvre onderstreept door de nadruk te leggen 
op de voorstudies die Appel maakte. Jammer genoeg biedt 
het museum de kijker niet de gelegenheid om verwante 
tekeningen en schilderijen direct met elkaar ter vergelijken. 
Zo hangen het fraaie Carnaval tragique (1954) en de teke-
ning naar hetzelfde motief  in twee verschillende ruimtes. 
Daardoor wordt niet echt aannemelijk gemaakt dat de teke-
ningen tot de schilderijen hebben geleid en dat het dus om 
voorstudies in de klassieke zin gaat.
 Om het beeld van een kunstenaar te herinterpreteren, 
zou een retrospectieve tentoonstelling zo compleet mogelijk 
moeten zijn. Dat is de tentoonstelling in het Gemeente-
museum allerminst. Er zijn schilderijen, tekeningen en 
vroege beelden te zien, maar het belangrijke monumentale 
werk van Appel en zijn grote en complexe latere sculpturen 
zijn nauwelijks vertegenwoordigd. Ook zijn poëzie en zijn 
werk voor het theater ontbreken. Het wreekt zich overigens 
dat tegelijkertijd de tentoonstelling Karel Appel – werken op 
papier met een ruime keuze aan topwerken rondreist.
 De tentoonstelling wil het gangbare beeld van Appel uit-
eindelijk nuanceren door hem in een lange kunsthistori-
sche traditie te plaatsen en hem ook als een ‘klassiek’ kun-
stenaar te positioneren. Dat is wellicht niet onterecht, maar 
het probleem is dat het Gemeentemuseum door die sterke 
focus op het ‘klassieke’ de moderniteit van Appel dreigt te 
ontkennen. Appel ontwikkelde een helder en eigen coloriet 
dat een amalgaam lijkt van het kleurbeeld van De Stijl en 
het Duitse expressionisme (een vrij terloops gepresenteerd 
portretje uit 1945 verwijst naar laatstgenoemde ‘stro-

zicht op de tentoonstelling ‘Karel Appel. Retrospectief ’ in het 
Gemeentemuseum, Den Haag: zaal ‘Art autre’

zicht op de tentoonstelling ‘Karel Appel. Retrospectief ’ in het 
Gemeentemuseum, Den Haag: zaal ‘De mens in zijn eeuwige levensruimte’
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ming’). Daarnaast paste hij een antiacademische schilder-
wijze toe – de action painting die als ‘verfsmijterij’ tot cliché is 
gemaakt – die teruggaat tot het modernisme van de late 
negentiende eeuw. In een mooi essay met de titel De mythe 
van Karel Appels ‘anrotzooien’ uit 1963 heeft de kunsthistori-
cus Louis Gans al op dat verband gewezen door hem te ver-
gelijken met George Hendrik Breitner, die er om werd benijd 
dat hij aus einem Guß een schilderij kon maken. Om Appel in 
dát kunsthistorische licht te plaatsen is het Gemeente-
museum bij uitstek geëquipeerd: de late negentiende eeuw, 
De Stijl en het Duitse expressionisme zijn er immers onder 
één dak verenigd. Het is jammer dat het museum die kans 
liet liggen.  Ludo van Halem

p Karel Appel. Retrospectief, tot 16 mei in het Gemeente-
museum, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag 
(070/338.11.11; gemeentemuseum.nl).

Saskia Noor van Imhoff. In 2014 kocht het Stedelijk 
Museum Amsterdam een installatie met de cryptische titel 
+14.11 van Saskia Noor van Imhoff  (1982). Terwijl een 
presentatie van haar werk werd voorbereid, waren er ook 
plannen voor een tentoonstelling in de Appel. Uiteindelijk is 
haar werk nu in beide instellingen te zien. Het is een door-
wrochte dubbelpresentatie die een goed beeld geeft van Van 
Imhoffs ideeën en werkwijze. In beide exposities liggen vijf  
stapels met posters in de CMYK-kleuren, of  kleuren die 
daarvan afgeleid zijn. De achterkanten bevatten teksten 
over Van Imhoffs werk. Door ze op elkaar te leggen en te 
vouwen kan de bezoeker een eigen catalogus samenstellen.
 De installatie in het Stedelijk Museum bestaat uit een 
geperforeerde glimmende buis die een nevel in de ruimte 
verspreidt. Vernevelaars worden gebruikt op groente- en 
fruitafdelingen van supermarkten om producten vers te 
houden. Van Imhoff  verwijst hiermee ook naar klimaatin-
stallaties in musea, die weliswaar essentieel zijn voor de 
conservering van schilderijen, maar zoveel mogelijk wor-
den weggestopt. Ze maakt een vergelijkbaar apparaat juist 
tot blikvanger van de tentoonstelling. Ironisch genoeg gaf  
de plaatsing in het museum nog allerlei problemen. De ‘ver-
nevelaar’ zou schade kunnen toebrengen aan de aanwezige 
kunstwerken, en wellicht ook de reguliere klimaatinstalla-
tie verstoren.
 Die reguliere installatie maakt Van Imhoff  overigens ook 
zichtbaar. Her en der hangen foto’s van de klimaatinstalla-
tie van het Stedelijk. Bovendien laat ze nog meer verborgen 
hoeken van het gebouw zien door in twee zalen van het 
Stedelijk Museum de ruimtes letterlijk open te zetten. Het 
museum heeft een extern depot, maar grote werken die las-
tiger te vervoeren zijn en relatief  kwetsbaar, worden in een 
aantal verborgen ruimtes achter de museumwanden 

bewaard. Zulke depots bevinden zich ook achter de twee 
zalen waar Van Imhoff  exposeert, en ze heeft de scharnie-
rende wanden op een kier gezet zodat je een indruk kunt 
krijgen van wat erachter zit. Over het plafond lopen leidin-
gen en buizen, en je kunt een glimp opvangen van het schil-
derij Mensen en dieren (1949) van Karel Appel en een trans-
portkist waarin een werk van Kiefer schijnt te zitten.
 Ook in de twee zalen zijn heel wat voorwerpen uit de col-
lectie van het museum te zien. Zo liggen er gebeeldhouwde 
koppen, die nadrukkelijk worden gecombineerd met mallen 

van koppen, waardoor de installatie niet zozeer aandacht 
schenkt aan de objecten, maar vooral aan de manier waar-
op deze zijn gemaakt. In andere gevallen worden formele 
eigenaardigheden van objecten benadrukt. Zo zijn twee 
stoelen van Donald Judd nagemaakt in transparant per-
spex. Door de verschillende rechthoekige stoelvormen tegen 
elkaar te schuiven ontstaan holle ruimtes waar weer objec-
ten in worden geëxposeerd. In de zalen zijn diverse gaten en 
sleuven aangebracht. Alsof  het om vitrines ging, worden er 
ingelijste foto’s of  objecten in getoond.
 Dat soort architectonische ingrepen is nog sterker aan-
wezig in de Appel. Zo heeft Van Imhoff  de bovenverdieping 
verhoogd: bovenop de bestaande vloer is een tweede, spier-
witte vloer gelegd. In dat witte vlak zijn op diverse plekken 
rechthoekige gaten aangebracht die de oorspronkelijke 
vloer laten zien. Erop zijn kasten van plaatmateriaal 
geplaatst die lijken op transportkisten voor kunstwerken. Er 
zijn ook ijzeren draadsculpturen te zien waarvan de vorm is 
afgeleid van de hoeken die gevormd worden door de wan-
den, deuren en vloeren van de ruimte. Maar losgezongen 
van hun eigenlijke plek vormen ze een soort tekeningen in 
de ruimte, met zwarte lijnen die soms op figuren lijken.
 Net als in het Stedelijk Museum verwijst de tentoonstel-
ling in de Appel naar de manier waarop voorwerpen wor-
den ontdekt, geïnterpreteerd, verzameld en getoond. In het 
Stedelijk vormt de museumverzameling het uitgangspunt 
voor de presentatie. In de Appel, dat niet echt een verzame-
ling heeft, speelt één schilderij een centrale rol in de ten-
toonstelling. Het is een portret van een man van middelbare 
leeftijd, maar het wordt niet duidelijk wie hij is of  wie de 
eigenaar is van het doek. Van Imhoff  heeft röntgenopna-
men van het werk laten maken. Andere foto’s van het schil-
derij, waarop extra kleurlagen zijn aangebracht, komen op 
diverse plekken in de tentoonstelling terug.
 Al deze verwijzingen naar het tentoonstellen, conserveren 
en programmeren zouden geïnterpreteerd kunnen worden 
als een vorm van institutionele kritiek. Wie bepaalt welke 
kunstwerken uiteindelijk in een museum komen te hangen 
en wat zijn de criteria? Van Imhoff  analyseert bestaande 
objecten, ontleedt alle onderdelen en presenteert deze ver-
volgens afzonderlijk. Zoals het eerder genoemde schilderij, 
waarvan de materiaaltechnische eigenschappen worden 
ontleed tot uiteindelijk alleen kleur overblijft. De analyse van 
het schilderij wordt zo verbonden met de posters in CMYK-
kleuren, de essentie van alle gedrukte beelden.
 Omdat het werk van Van Imhoff  gaat over de manier 
waarop musea en collecties functioneren, zou het voor de 
hand liggen dat de tentoonstelling in het Stedelijk Museum 
beter tot zijn recht komt. Toch is de tentoonstelling bij de 
Appel iets geslaagder omdat hier nog meer dingen samen-
komen. Het is in de Appel alsof  er allerlei objecten uit onze 
cultuur zijn opgediept en tijdelijk zijn uitgestald op het grote 

Saskia Noor van Imhoff

#+23.00, zicht op de tentoonstelling in het Stedelijk Museum, 
Amsterdam. Foto: Gert Jan van Rooij

Saskia Noor van Imhoff

#+21.00, zicht op de tentoonstelling in de Appel, Amsterdam
foto: Gert Jan van Rooij
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MICHAEL BUTHE, ‘My love to Etienne’, 1969 (detail) 
Kunstmuseum Luzern, © Pro Litteris, Zürich
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solotentoonstellingen

PHILIP METTEN
in het kader van het Europese cultuurproject UT
za. 02.04 > za. 18.06 2016
Openingsevent za. 02.04 × 2000 + concert Easter

CHRISTIAN NYAMPETA
in het kader van het Europese cultuurproject UT
do. 21.04 > za. 18.06 2016
Openingsevent do. 21.04 × 1000 > 2000 
+ event Creating Europe. The Arts as Architect?

HUGO ROELANDT - POST(UME) 
GETUIGENIS i.s.m. New Reform Archive
za. 23.04 > za. 18.06 2016
Openingsevent za. 23.04 × 2000 
+ re-enactment performance Creatie van een Stuk, 1978

groepstentoonstelling

openHUB
in het kader van het Europese cultuurproject openHUB
za. 21.05 > za. 18.06 2016
Openingsevent za. 21.05 × 2000 + concerten

Netwerk  / centrum voor hedendaagse kunst × Houtkaai 15, B-9300 Aalst × info@netwerk-art.be 
× T +32 (0)53 70 97 73
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witte podium, klaar om geïnventariseerd en geïnterpreteerd 
te worden. Vaak verwijzen die objecten op hun beurt weer 
naar het vasthouden van dingen die verloren gaan. Er zijn 
diverse antiverouderingsproducten uitgestald – producten 
die de sporen van de tijd proberen uit te wissen en daarom 
juist typisch zijn voor onze tijd. Her en der in de tentoonstel-
ling liggen afgietsels die zijn afgeleid van het menselijk 
lichaam. Het gips van een gipsspalk, gebruikt voor een 
gebroken arm, heeft Van Imhoff  na genezing afgegoten in 
brons. Een ander exemplaar dat om iemands pols heeft 
gezeten, doet denken aan een fossiel van een uitgestorven 
dier met een lange snuit. Een object dat tijdelijk de functie 
had om het menselijk lichaam te laten herstellen, krijgt nu 
als bronzen kunstvoorwerp een eeuwigheidswaarde.
 Zo wordt de hele installatie een monument voor de ver-
gankelijkheid, voor de strijd tussen natuur en cultuur. Het is 
een ongelijke strijd, die de mens desondanks probeert te 
beslechten. Aan de rand van een van de gaten in de vloer 
staat een installatie met een glimmende buis, die rook-
pluimpjes de ruimte inblaast.  Kees Keijer

p  Saskia Noor van Imhoff, #+21.00, tot 10 april in De 
Appel, Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam 
(020/625.56.51; deappel.nl); #+23.00, tot 8 mei in het 
Stedelijk Museum, Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam 
(020/573.29.11; stedelijk.nl).

Hans de Vries. Works 1968-1975 in Kunstverein 
Amsterdam. In 2009 ging Kunstverein van start met per-
formances en tentoonstellingen in het huis van kunstenaar 
Germaine Kruip aan de Ruyschstraat te Amsterdam. 
Geïnspireerd door het Duitse model van de Kunstverein, 
vormde de organisatie een ontmoetingsplek voor kunste-
naars, kunststudenten, critici, curatoren, verzamelaars en 
publiek. Het Amsterdamse Kunstverein is grotendeels zelfbe-
druipend: kleine en grotere financiële bijdragen van de leden 
worden aangevuld met een bescheiden overheidssubsidie. 
 Inmiddels is de organisatie gevestigd in de Gerard 
Doustraat in Amsterdam, in het hartje van de Pijp, een van 
de populairste woon- en uitgaanswijken van Amsterdam. 
De voorste ruimte vormt een permanente tentoonstellings-
plek, in de achterruimte is er een kleine bar en vinden op 
donderdag- en vrijdagavonden activiteiten plaats. De hippe 
omgeving staat in schril contrast met het introspectieve 
karakter van de huidige presentatie. Het werk van Hans de 
Vries (°1947) uit de vroege jaren zeventig gaat over de rela-
tie van de mens tot zijn ‘natuurlijke’ habitat, en getuigt van 
een houding die je romantisch zou kunnen noemen. In een 
‘gegentrificeerde’ stadswijk als de Pijp komt dat des te ster-
ker tot uiting.
 De tentoonstelling is samengesteld door medeoprichter 
van Kunstverein Krist Gruijthuijsen en past binnen het pro-
ject Archiving Disappearance over succesvolle kunstenaars die 
besluiten te stoppen met hun kunstproductie om buiten de 
kunstcontext in dezelfde geest activiteiten te ontplooien. 
Gruijthuijsen houdt zich bezig met de vraag of  het über-
haupt mogelijk is om een kunstenaarschap stop te zetten, en 
of  dit einde niet juist het ultieme kunstwerk is: de radicale 
verzoening van kunst en leven. Hij kwam terecht bij De Vries 
via het werk On Becoming Something Else (2009) van de 
Amerikaanse kunstenaar Ben Kinmont waarmee hij eerder 
heeft samengewerkt in Kunstverein. Deze liet verschillende 
chef-koks recepten uitdenken op basis van werk van zeven 
kunstenaars – waaronder De Vries – die hun activiteiten bui-
ten het domein van de kunst verlegd hadden. Het is de eerste 
overzichtstentoonstelling waarbij De Vries betrokken is sinds 
hij aan het einde van de jaren zeventig uit de kunstwereld 
stapte om zich volledig op zijn agrarisch bedrijf  te richten.

De Vries wordt over het algemeen geplaatst in de traditie 
van de ‘micro-emotive art’, alhoewel hij niet deelnam aan 
de gelijknamige groepstentoonstelling in de Galerie Riekje 
Swart in 1969. In 1971 deed hij wel mee aan de tentoon-
stelling Binnen en buiten het kader in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam en aan de legendarische manifestatie Sonsbeek 
buiten de perken. Met zijn projecten sloot De Vries vooral aan 
bij kunstenaars die op de groeiende verstedelijking reageer-
den door hun voorliefde voor het platteland te etaleren, 
zoals Ben d’Armagnac en Gerrit Dekker. Hij had echter geen 
contact met hen. Evenals deze kunstenaars stelde De Vries 
tentoon in destijds toonaangevende expositieruimtes als 
Galerie Mickery in Loendersloot, De Waag in Almelo, het 
Goethe Instituut in Amsterdam en The Fruit Market in 
Edinburgh.
 In zijn werken deed De Vries nuchter verslag van zijn 
dagelijkse omgang met de natuur. Minuscule situaties legde 
hij vast in korte handgeschreven of  getypte beschrijvingen. 
Een citaat uit de publicatie handelingen door weersomstandig-
heden, een jaar rond (1969): ‘de waterleiding naar buiten, 
het kippenhok en de w.c. afgetapt, de buizen toegedekt’. Of  
nog: ‘na de eerste vorst boerenkool gegeten’ – naast deze 
notitie krijgen we de betreffende situatie op een zwart-witfo-
to te zien. Met zijn obsessieve drang om verslag uit te bren-
gen van zijn dagelijks leven, gaf  De Vries blijk van een eco-
logisch geïnspireerde affiniteit met de natuur.
 Een academie of  kunstschool heeft De Vries nooit bezocht. 
Hij zag het nut van een scholing tot kunstenaar niet in. In 

plaats daarvan studeerde hij aan de landbouwschool. Op 
het vlak van biologisch-dynamische landbouw ging De 
Vries dan ook professioneel te werk – hij was trouwens lid 
van de vereniging tot bevordering van biologisch-dynami-
sche landbouw. Zijn film De koeien en pinken van boer Kremer 
(1971), gemaakt voor de manifestatie Sonsbeek buiten de per-
ken, is tekenend voor zijn weifelende houding ten opzichte 
van de kunstenaarspraktijk. Het betreft een filmopname 
van koeien die uit hun stal huppelen. De film ging destijds 
vergezeld van een vel papier met een getypte tekst waarop 
een biologisch-dynamisch weidegebruikersplan staat 
beschreven ten behoeve van ecologische bedrijfsvoering.
 In een recent interview met Gruijthuijsen vertelt De Vries 
onomwonden dat hij zich nooit echt met kunst heeft bezig-
gehouden. Dit maakt zijn kunstenaarspositie ondoorgron-
delijk en relativeert in zekere zin het belang van het einde 
van zijn kunstenaarschap. De basishypothese van Archiving 
Disappearance – dat het einde van het kunstenaarschap een 
ultieme vorm van (met het leven verzoende) kunst is – kan 
aan de hand van het werk van De Vries dan ook niet echt 
expliciet worden gemaakt, als dat al de bedoeling zou zijn 
geweest.
 De tentoonstelling in Kunstverein doet overigens geen spe-
cifieke uitspraken in die richting; de presentatie oogt als een 
klassieke archieftentoonstelling. In een ruimtevullende en 
L-vormige vitrinetafel liggen documenten, artikelen en kun-
stenaarsboeken – met De geschiedenis van de citroengeranium 
(1973) en ’t Dooiebeestenboek (1973) als bekendste. Op een 
van de uiteindes van de tafel is een monitor gezet waarop De 
Vries’ bijdrage aan Sonsbeek buiten de perken te zien is – een 
van de hoogtepunten uit zijn relatief  korte kunstenaarscar-
rière. Hier kan je Gruijthuijsens vraagstelling nog het duide-
lijkst herkennen: kan het werk De koeien en pinken van boer 
Kremer gezien worden als bewijs voor een succesvolle kun-
stenaarspraktijk of  is deze opname van bevrijde koeien een 
pleidooi voor een biologisch-dynamische levensvorm?
 De medewerkers van Kunstverein weten de bezoeker op 
een pikant detail te attenderen. Het blijkt dat de kunstenaar 
in zijn carrière nog een zijstapje maakte: hij solliciteerde als 
brugwachter. Bij het concept van een niet gerealiseerde film 
over de ‘verstilling van de tijd’ voegde De Vries zowel de 
vacaturetekst als de afwijzing van zijn sollicitatie toe. Op die 
manier legde hij een – weliswaar vaag – verband tussen de 
romantiek die met het werk als brugwachter kan worden 
verbonden en het droombeeld dat hem voor ogen stond in 
de film. Leen Bedaux

p Hans de Vries. Works 1968-1975, tot 19 maart in Kunst-
verein, Gerard Doustraat 132, Amsterdam (020/331.32.03; 
kunstverein.nl).

Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung 
1933-1945. De Neue Nationalgalerie van Mies van der 
Rohe aan het Kulturforum is de komende vijf  jaar niet toe-
gankelijk voor het publiek, maar het zullen geen donkere 
jaren worden. Na elf  maanden is voor de collectie een oplos-
sing gevonden: in de westvleugel van het museum voor 
hedendaagse kunst Hamburger Bahnhof  is een dependan-
ce van de Neue Nationalgalerie onder de naam ‘Neue 
Galerie’ ingericht. Het is een royale ruimte – de Neue Galerie 
zal tijdens haar renovatiejaren niet met ruimtegebrek kam-
pen, zoals dat wel het geval was voor bijvoorbeeld het 
Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Nederland. 
Tijdens de sanering van het hoofdgebouw zal elk half  jaar 
een gedeelte uit de collectie worden getoond. Daarbij wordt 
de gemakkelijkheidsoplossing vermeden om louter topwer-
ken van klassieke moderne kunst te presenteren die toeris-
ten aantrekken. De collectie wordt integendeel inhoudelijk 

Stedelijk Museum Assen voor Hedendaagse Kunst

Departement voor Filosofie en Kunst - DeFKa

Architectuurpodium Assen - Cercle Meudon

www.smahk.nl
Venestraat 88, 9402 GP Assen NL

Postbus 184, 9400 AD Assen NL

+31(0)592 315316  info@smahk.nl

28 februari t/m 27 maart 2016
Tentoonstelling Buiten Binnen Drenthe, fotografie. Richard Lahuis
portretteert 24 Drentse kunstenaars, schrijvers en performers.

1 t/m 30 april 2016
Maand van de Filosofie met diverse discussies en lezingen. Thema
Over Grenzen. In samenwerking met metaforumassen.nl

14 t/m 29 mei 2016
Overzichtstentoonstelling Sporen van Mensheid, Liesbeth Takken.

5 t/m 26 juni 2016
Beelden in de Buurt - Oude Molenwijk - Architectuurpodium Assen.
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Hans de Vries

uit ‘Het Bijenboek’, 1970

zicht op de tentoonstelling ‘Hans De Vries. Works 1968-1975’, 
Kunstverein, Amsterdam, met  de film ‘De koeien en pinken van boer 

Kremer’ (1971)
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CALL FOR PROPOSALS
EM

Fieldstation: I-Carus 

Deadline: April 25, 2016
From 2/6/2016 to 12/6/2016, Ecole Mondiale (EM), a Brussels-based artist initiative, will host “I-Carus,” a 10-day encounter with artists, scientists, resear-
chers, holistic therapists and well-being professionals within the framework of an EM Fieldstation. We are inviting applicants to propose and contribute to 
workshops, wich will be organised at the artist-run space Kato Akrotiri in Katapola on Amorgos the easternmost Cyclades island of Greece.
Our aim is to create a platform where different practices that would ordinarily be taught separately can be integrated, developed and exchanged in 
workshops, sensory-emancipation experiments, ceremonies, excursions and healing sessions. In this way we can reflect upon the gathering of knowledge 
models, outputting formats, the inclusion of the local and the integration of these tools in our environment.
In exchange for participants’ contributions, we offer accommodation, all living expenses, different thematic courses and excursions
Participation fee = 250 €
We envision applicants proposing workshops that combine related elements of the following above topics:
To apply, please send a CV, short description of your interests (200 words maximum) and proposal (300 words) to the following email addresses :
Ive Van Bostraeten / Filip Van Dingenen : info.ecole.mondiale@gmail.com
www.ecole-mondiale.org
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       Music & singing    Body building
   Herbal medicine                  Shamanism
          Channeling
     
     Observation / concentration   Breatharianism & spiritual       
              
Lightwork                Morphic resonance
       Metabolism, eco-stoichiometry & dietetics
   Meridians & mapping
    
         Nutrition  
	 	 	 	 	 	 Permaculture	 	 	 	 Food	&	fermentation	 	 Frequency	&	fields
	 Reflexology
           
       Energetic signature    Cell/soul memory & Soef ’s

  Pedalogy         Entrainment
                    
    Correlating cosmologies   
            Tachyon treatment & pain body release

                      
     Breathwork (Pranayama / holotropic breathing / rebirthing /…)

   
      

     
      
          

Care-Giving Practices                Aquatic Biology of the Self                  Food/Cooking                  Gaiagraphy of the Body

Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont .nl

D
E

P
O

N
T

M U S E U MR
o

ni H
o

rn
tm

29
m

ei

M
arc M

ulders &
 Joost Zw

agerm
an

tm
22

m
ei

C
reyghton &

 Van D
uijnhoven

van
af30

ap
ril

GGeenntthhooff  2211  --  88000000  BBrruuggggee
005500  6677..5500..6666  --  wwwwww..ppiinnssaarrtt..bbee

PINSART

vvrr--zzaa--zzoo  1144..0000--1188..0000uu

  eerriicc  vvaannddee  PPiittttee
 

20.03.2016 - 1.05.2016 

La maison de Paul et Marcelle



De Witte Raaf  – 180 / maart – april 2016 Ondertussen 19

benaderd. Zo is de eerste tentoonstelling het resultaat van 
een museologisch onderzoek naar de eigen collectie ten 
tijde van het Derde Rijk.
 In Die Schwarzen Jahre brengt curator Dieter Scholz wer-
ken bij elkaar die tijdens het nationaalsocialisme werden 
gemaakt, aangekocht, ‘entartet’ verklaard, in beslag geno-
men of  (zwaar) beschadigd. De tentoonstelling belicht in 
zeven hoofdstukken de verhouding tussen de verzameling 
van de Nationalgalerie en de desastreuze cultuurpolitiek 
van het nationaalsocialisme. Er zijn zestig kunstwerken 
geselecteerd. De toelichting legt de nadruk op de aankoop-
geschiedenis, met aandacht voor de rol van kunstenaars, 
handelaars, mecenassen en critici, maar ook van museum-
medewerkers en politici. Het levert een pluriform beeld van 
de verzamelgeschiedenis in die periode op, vol breuken en 
tegenstrijdigheden. Van een simpele tegenstelling tussen 
voorstanders of  tegenstanders van de nazicultuurpolitiek 
blijkt geen sprake te zijn; die simplistische voorstelling van 
zaken wordt door de microgeschiedenissen over individuele 
kunstwerken helemaal opengebroken.
 De tentoonstelling opent met veertien werken die stam-
men uit een opmerkelijke kunstruil tussen Duitsland en het 
fascistische Italië. In december 1932 kwamen vijftien 
(onder meer naturalistische en classicistische) werken van 
kunstenaars als Giorgio de Chirico, Carlo Carrà en Mario 
Sironi (de dubieuze ‘Neue Italienische Meister’) in de 
Nationalgalerie terecht. In ruil daarvoor keerde Die Tochter 
des Joria (1895) van Francesco Paolo Michetti, dat sinds 
1906 als geschenk in de Nationalgalerie hing, terug naar 
Italië. Tijdens de openingsrede in het Kronprinzenpalais, 
waar de werken zouden worden getoond, onderstreepte de 
toenmalige Rijksminister Hermann Göring de vriendschap 
tussen de beide landen: ‘Der Faschismus einerseits, unter 
seinem tatkräftigen und genialen Duce, und der 
Nationalismus und National sozialis mus haben weltan-
schaulich so viel Verwandtes […] Beide Weltanschauungen 
suchen auch auf  dem Gebiete der Kunst in erster Linie das 
eigene Blut zur Geltung kommen zu lassen. […] Eine 
Regierung, die gewillt ist, deutsches Blut auf  allen Gebieten 
wieder zur Geltung zu bringen, sie muss sich verwandt 
fühlen mit dem faschistischen Italien.’ Dit sinistere voor-
beeld van collectiemobiliteit was een van de laatste activi-
teiten onder het bewind van de legendarische museumdi-
recteur Ludwig Justi, die in 1919 de Neue Abteilung, de 
eerste openbare verzameling contemporaine kunst ter 

wereld, in het Kronprinzenpalais van de Nationalgalerie 
had ingericht. Kort na de machtsovername door de nazi’s 
werd hij afgezet. 
 De speciaal ontwikkelde tentoonstellingsarchitectuur van 
Die Schwarzen Jahre is geïnspireerd door het schilderij Die 
schwarzen Zimmer van Karl Hofer. De kunstenaar schilderde 
dit werk in 1943 nadat zijn atelier als gevolg van een bom-
aanslag in een ruïne was herschapen. In het centrum van 
het werk staat een naakte, trommelende man; links en 
rechts zien we vier mannen die zwarte wandpanelen ver-
plaatsen. De verwijzing naar Adolf  Hitler die zichzelf  tot de 
‘Trommler für die nationale Sache’ uitriep, ligt voor de hand. 
De schuin en quasi toevallig geplaatste wandpanelen vinden 
hun weerklank in het tentoonstellingsdesign, dat eveneens 
wordt gedomineerd door schuine, gitzwarte wandpanelen 
die kriskras door elkaar staan opgesteld. Op een van die 
wanden, precies op de middenas van de tentoonstelling, 
wordt Hofers Die schwarzen Zimmer gepresenteerd.
 De tentoonstelling verhaalt onder meer over de gelukkige 
lotgevallen van een schilderij dat nog net wist te ontsnappen 
aan de radicale cultuurpolitieke koers die in 1937 werd 
ingezet. Erich Heckels schilderij Frühlingslandschaft (1918) 
werd, vlak voordat de NS-commissie langskwam, door een 
museummedewerker verborgen opdat het niet zou worden 
vernietigd. Dat was echter een uitzondering, want er werden 
maar liefst vierhonderd werken uit de Nationalgalerie in 
beslag genomen. In een aantal gevallen worden de dramati-
sche lotgevallen van de werken in de presentatiewijze bena-
drukt. Een voorbeeld is Die Kniende (1911) van Wilhelm 
Lehmbruck, dat direct na de dood van de beeldhouwer in 
1919 door de Nationalgalerie was aangekocht en waarvan 
een andere versie in de beruchte Entartete Kunst-
tentoonstelling van 1937 in München werd opgenomen. De 
Berlijnse versie bevond zich gedurende de oorlog in het 
depot, maar raakte door een bombardement in 1945 alsnog 
beschadigd. De vier overgebleven brokstukken zijn in de 
expositie niet op een sokkel samengebracht, maar staan op 
een apart pallet om zo de gevolgen van dictatuur, oorlog en 
vernietiging op te roepen. Ook de presentatie van een schil-
derij van Erwin Hahs staat in het teken van de herinnering 
aan de oorlog. De kunstenaar was in 1933 ontslagen als 
professor aan de Kunstgewerbeschule in Halle/Saale, waar-
na hij als restaurateur en in 1942 als kunstleraar aan het 
Winckelmann-Gymnasium in Stendal aan de slag ging. In 
1944 kreeg hij de opdracht om van de Führer een groot por-
tret te schilderen dat in de aula van het gymnasium zou 
komen te hangen. De kunstenaar portretteerde Hitler op 
cynische wijze voor een achtergrond van ruïnes. Het schil-
derij werd om veiligheidsredenen al na enkele uren uit de 
aula verwijderd, en kort daarna door Hahs overschilderd. 
Het resultaat – Großes Requiem (1944-45) – werd in 1977 
aangekocht door de Nationalgalerie, die destijds in Oost-
Berlijn was gelegen. Naast dit werk is in de tentoonstelling 
ook een röntgenfoto te zien die het originele werk tevoor-
schijn brengt: een spookachtig portret van de dictator.
 De tentoonstelling slaagt er erg goed in om de complexi-
teit van de periode te schetsen en de aandacht te vestigen op 
de politieke en sociale context waarin de werken zijn ont-
staan. De bezoeker wordt gedwongen om de museumge-
schiedenis niet zwart-wit te zien, om de tegenstrijdigheden 
van de tijd in rekening te brengen en om een oog te ontwik-
kelen voor de ontelbare verborgen verhalen die achter de 
kunstwerken schuilgaan.  Faby Bierhoff

p  Neue Galerie: Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer 
Sammlung 1933-1945, tot 31 juli in Hamburger Bahnhof  
– Museum für Gegenwart, Invalidenstraße 50-51, 10557 
Berlijn (030/39.78.34.11; smb.museum/museen-und-ein 
richtungen/hamburger-bahnhof).

Aanwinsten
Kröller-Müller koopt kamerscherm van Giacomo 
Balla. Onlangs heeft het Kröller-Müller Museum Paravento 
con linea di velocità (1916-1917) van Giacomo Balla (1871-
1957) verworven met de steun van de BankGiro Loterij en 
het Maljers-de Jongh Fonds. Het werk is bij Sotheby’s New 
York aangekocht voor een bedrag van € 971.000. Giacomo 
Balla was een futurist die zich niet enkel toelegde op de 
schilderkunst, maar ook op objecten en decoraties voor het 
interieur. Met zijn Paravento con linea di velocità past hij de 
futuristische vormentaal toe voor de vernieuwing van het 
dagelijks leven. Het kamerscherm is een aanvulling op 
andere futuristische werken in de museumcollectie.  
(krollermuller.nl)

Architectuur
Het Huis. De Mentor. Het Archief. Christian Kieckens. 
De monografische tentoonstelling Het Huis. De Mentor. Het 
Archief. Christian Kieckens – gecureerd door Katrien 
Vandermarliere, Maarten Lambrechts en de architect zelf  
– schetst het portret van een man die zijn leven in het teken 
van de architectuurcultuur heeft geplaatst en die als archi-
tect, docent, auteur, en misschien ook als een van de 
belangrijke woordvoerders van de zogenaamde ‘stille gene-
ratie’, het architectuurdebat decennialang heeft gekleurd. 
De expositie toont Kieckens ook als iemand die zijn actieve 
leven met een frenetieke nauwgezetheid heeft gedocumen-
teerd (‘het archief ’) en de door hem verworven kennis als 
‘mentor’ op een genereuze manier heeft gedeeld. Tegelijk 
vindt in de tentoonstelling een historiografische operatie 
plaats die noch in de brochure, noch in de zaalteksten wordt 
geëxpliciteerd. De expliciete referentie aan de architectuur 
van het Deutsches Architektur Museum en de stille aanwe-

zicht op de tentoonstelling ‘Neue Galerie: Die Schwarzen Jahre. 
Geschichten einer Sammlung 1933-1945’, Hamburger Bahnhof, Berlijn

links: Karl Hofer, Die schwarzen Zimmer, 1943 (tweede versie). 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2015

rechts door de opening: Wilhelm Lehmbruck, Die Kniende, 1911. 
© Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof, SMB / Thomas Bruns

Giacomo Balla

Paravento con linea di velocità, 1916-1917

The Photography Master’s program is designed to develop a critical 
approach to your artistic work. You are guided in positioning and 
questioning your photography-based practice within the realm 
of contemporary visual arts. The program includes studio visits, 
workshops and personal portfolio viewings by guest tutors, 
as well as theoretical seminars. The year ends with an exhibition 
of the Master’s projects, assessed by an external jury. 

The team of tutors consists of Liesbeth Decan, Marie-Pascale 
Gildemyn, Steven Humblet, Aglaia Konrad, Volkmar Mülheis, 
Els Opsomer (coordinator), Ana Torfs, Kris Van Beek and 
Maarten Vanvolsem. 

Application deadlines: 
- 1st of May 2016 with assessments the end of June 
(recommended deadline for international students)
- 1st of August 2016 
with assessments the beginning of September

More information:  contact Els Opsomer; els.opsomer@luca-arts.be
www.luca-arts.be/en/photography-master-degree-visual-arts-brussels
www.luca-arts.be/en/application-procedure-campus-sint-lukas-brussels

 

Call for applications 
MASTER PHOTOGRAPHY Brussels
One-year Master’s program in the heart of Europe
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zigheid van de ontvangende instellingen (het VAi en deSin-
gel) spelen daar een belangrijke rol in.
 In de museumzaal werd met tentzeil een replica van 
Kieckens’ woning uit 1995 te Baardegem gebouwd. Het ele-
mentaire, wigvormige volume refereert aan Oswald 
Mathias Ungers’ Haus im Haus. Ungers was de architect van 
het Deutsches Architektur Museum uit 1982. In Frankfurt 
heeft hij in het centrum van een bestaande stadsvilla een 
archetypisch huis ingevoegd. Net zoals het huis in de sceno-
grafie van de tentoonstelling in deSingel, organiseert dit 
witte, stilzwijgende object de tentoonstellingsruimte van 
het DAM. Tegelijk functioneert Haus im Haus als een archi-
tecturaal tentoonstellingsobject dat een aantal thema’s uit 
de architectuuropvatting van Ungers expliciteert.
 Ook in deSingel legt de replica van het huis aan de ruimte 
zijn orde op en demonstreert enkele van de ontwerpprinci-
pes die Kieckens in de loop van zijn oeuvre heeft bespeeld: de 
relatie tussen het object en de plaats waar het zich bevindt, 
de band tussen grondplan en opstand, de interesse in geo-
metrie, getallenreeksen en perspectief, de lichamelijke pre-
sentie van het gebouwde artefact, de verhalende kracht van 
een ruimtelijke organisatie enzovoort. Het geloof  in de 
autonome taal van de architectuur wordt met dit zwijgza-
me object nadrukkelijk beleden.
 De binnenruimte van het huis is zo goed als leeg gelaten. In 
de aldus ontstane white cube is een wisselend tentoonstel-
lingsprogramma gepland. In de ruimte rond het volume 
wordt op een min of  meer chronologische manier het levens-
verhaal van de architect verteld. Op tafels die tegen de zaal-
wanden zijn geschoven, worden maquettes getoond; erboven 
hangen foto’s en ingekaderde tekeningen. Samen bieden ze 
een chronologisch en thematisch overzicht van het werk van 
Christian Kieckens. Tegen de linkerwand wordt de eerste 
periode van 1974 tot 1995 belicht, toen de architect nauwe-
lijks bouwde. We zien de intrigerende studietekeningen die 
hij na zijn opleiding maakte en de prille ontwerpvoorstellen 
en wedstrijdinzendingen. Vooral de nauwgezet gecompo-
neerde geometrische schema’s van barokkerken en de gevel-
analyses van de Aalsterse modernist Antoon Blanckaert 
spreken tot de verbeelding, omdat ze de toeschouwer dwin-
gen om de minimale architectuur van Kieckens anders te 
lezen. De inzendingen voor wedstrijdvoorstellen waaraan 
Kieckens in die periode deelnam, geven dan weer blijk van de 
grote – en internationale – ambities van de architect. De 
rechterwand documenteert de periode tussen 1995 en 2016, 
en staat in het teken van het gebouwde werk, dat geordend is 
volgens schaalgrootte. Via schaalmodellen, digitale tekenin-
gen (met hier en daar handmatig aangebrachte notities) en 
de wedstrijdbundels uit Kieckens’ archief  die op de tafels ter 
inzage liggen, krijgen we een breed scala aan projecten te zien 
en wordt duidelijk op welke schaalniveaus de architect werk-
zaam was – van meubel tot stad.

Een derde luik van de tentoonstelling handelt over Kieckens’ 
werk als docent en werd in het lage deel van de tentoonstel-
lingszaal opgesteld. Aan de hand van referenties, kernach-
tig geformuleerde gedachten, enigmatische aforismen, film-
affiches, lezingencycli, maar vooral aan de hand van het 
studentenwerk, wordt de intellectuele wereld van de 
‘docent’ ontsloten. In deze derde sectie worden de zaaltek-
sten evenwel node gemist – ook in de rest van de tentoon-
stelling zijn ze al te zuinig aangebracht. Dat gebrek aan 
informatie valt vooral op omdat de eigen tekeningen en 
documenten nauwgezet gesigneerd en gelabeld zijn. De ten-
toonstellingsgids, die in de huisstijl van de Singel is vormge-
geven en zich zo buiten de tentoonstelling plaatst, onder-

vangt dit euvel gedeeltelijk, maar is duidelijk ontoereikend. 
Annotaties zijn vooral daar nodig waar er veel materiaal 
samenkomt, heel wat namen worden genoemd en er dus 
ook heel wat verbanden te leggen zijn: tussen de geprojec-
teerde citaten en referentiebeelden, de readers met secun-
daire literatuur die de atelieropdrachten en dus ook het stu-
dentenwerk van een referentiekader voorzien, de boeken uit 
Kieckens’ persoonlijke bibliotheek en de ontwerpbundels in 
het eerste luik van de tentoonstelling.
 De tentoonstelling Het Huis. De Mentor. Het Archief wil meer 
zijn dan een oeuvreoverzicht. Dat blijkt nog het meest uit de 
aandacht die, via de replica van het huis, aan de Stichting 
Architectuur Museum (S/AM) wordt besteed. Deze stichting 
werd door Christian Kieckens en Marc Dubois in het leven 
geroepen vanuit een bekommernis voor de architectuurcul-
tuur in Vlaanderen. In 1983 schreven beide initiatiefnemers 
een prijsvraag uit voor de realisatie van een architectuurmu-
seum, een project dat echter nooit werkelijkheid werd. Dubois 
en Kieckens verwezen bij de oprichting van hun ‘papieren’ 
instelling naar Ungers’ Deutsches Architektur Museum, dat 
toen in aanbouw was en al voor het begin van de bouwwer-
ken naam maakte vanwege het vermelde ‘Haus im Haus’-
motief. De ondubbelzinnige referentie aan dit historische pro-
ject door een van de initiatiefnemers van de nooit 
gerealiseerde Vlaamse pendant, in de schoot van twee instel-
lingen – het VAi en deSingel – die zich impliciet aan de wer-
king van het DAM spiegelen, brengt de vroegere ambitie van 
de architect in herinnering. Wordt door het curatorenteam 
gesuggereerd dat er vandaag in Vlaanderen nog steeds een 
leemte bestaat, die enkel door een echt architectuurmuseum 
kan worden gevuld? Maarten Van Den Driessche

p Het Huis. De Mentor. Het Archief. Christian Kieckens, tot 5 
juni 2016 in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 
(03/248.28.28; desingel.be). 

Publicaties
Heroic: Concrete Architecture and the New Boston. 
In de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig veran-
derde het aanzien van de Amerikaanse stad Boston; nauwe 
straten maakten plaats voor snelwegen, baksteen werd ver-
vangen door beton. De meest radicale transformatie vond 
plaats in het oude centrum, waar de Boston Redevelopment 
Authority aan de architect I.M. Pei opdracht gaf  om een 
masterplan te ontwerpen. Brede straten en weidse publieke 
ruimtes waren het resultaat, met als hoogtepunt het nieuwe 
gemeentehuis, Boston City Hall, een ontwerp van Kallmann, 
McKinnell & Knowles. De City Hall en de nieuwe omliggende 
gebouwen, het Government Service Center van Paul 

Christian Kieckens

schets voor de tentoonstelling ‘Het Huis. De Mentor. Het Archief. 
Christian Kieckens’, deSingel, Antwerpen
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Rudolph en het John F. Kennedy Federal Building van The 
Architects Collaborative – het bureau van de voormalige 
Bauhausdirecteur Walter Gropius – vormden samen een 
nieuw stadscentrum. Het centrum was echter niet de enige 
plek waar geëxperimenteerd werd met beton; de Spaanse 
architect Joseph Lluís Sert, een ander lid van de voormalige 
Europese avant-garde en net als Gropius verbonden aan 
Harvard, gaf  de campus van de universiteit een ander aan-
zien door drie betonnen gebouwen neer te zetten, alle hoog-
bouw. Gropius’ protegé Marcel Breuer ontwierp een beton-
nen school elders in de stad, terwijl Le Corbusier eveneens op 
de campus van Harvard begon aan het Carpenter Center for 
the Visual Arts – zijn enige gebouw op Amerikaanse bodem. 
Dit was ‘New Boston’, zo schreef  het tijdschrift Architectural 
Forum in 1964, ‘the nation’s busiest renewal city’. In Heroic: 
Concrete Architecture and the New Boston beschrijven Mark 
Pasnik, Michael Kubo en Chris Grimley deze periode, waarin 
beton als bouwmateriaal werd ingezet om de specifieke 
ambities van een stad te verwezenlijken; ‘Boston became a 
laboratory for these architects to examine the material’s 
structural and sculptural qualities in reshaping the public 
realm, symbolizing a progressive civic vision through monu-
mentality and robust architectural expression.’
 Dat ‘New Boston’ tot nog toe binnen de architectuurge-
schiedenis relatief  weinig aandacht kreeg, heeft alles te 
maken met de receptie van de naoorlogse betonarchitec-
tuur. Die staat beter bekend als ‘brutalisme’ – en brutalisme 
wordt geassocieerd met ‘monumentale’, maar vooral ook 
met ‘logge’ of  ‘ronduit lelijke’ gebouwen. Anders gezegd, de 
brutalistische architectuur wordt verbonden met de nega-
tieve kwaliteiten die reeds door het woord brutalisme wor-
den opgeroepen. Brutalistische iconen zoals Alison & Peter 
Smithson’s Robin Hood Gardens in Londen, maar ook 
Boston City Hall, worden momenteel met de sloop bedreigd, 
deels ook omdat de gebouwen al jarenlang opzettelijk zijn 
verwaarloosd. Precies vanwege deze negatieve associaties 
– ‘Brutalism was a rhetorical catastrophe’ – stellen de 
auteurs voor het woord ‘heroic’ te gebruiken. Het woord 
‘heroic’, beargumenteren Pasnik, Kubo en Grimley, duidt 
niet alleen het gebouw als esthetisch object aan, maar ver-
wijst tevens naar de politieke context waarin deze gebou-
wen tot stand kwamen.
 Precies hierin verschilt Heroic: Concrete Architecture and 
the New Boston van andere recente boeken over ‘brutalisti-
sche’ architectuur, zoals Space, Hope and Brutalism: English 
Architecture 1945-1975 van Elaine Harwood. Terwijl 
Harwood en anderen de term brutalisme zonder meer voor 
lief  nemen, beschrijven Pasnik, Kubo en Grimley in hun 
introductie al meteen de ambigue herkomst van het begrip. 
Ze tonen hoe ver de hedendaagse betekenis afstaat van de 
oorspronkelijke lading. Volgens de Britse architectuurcriti-
cus Reyner Banham kwam ‘brutalisme’ tegelijk van Le 

Corbusiers term béton brut en Jean Dubuffets concept art 
brut. Maar, zo vroeg hij zich af  in 1955, was de term ‘New 
Brutalism’ descriptief  bedoeld of  duidde hij een houding 
aan – gaat het om esthetiek of  ethiek? Volgens de Britse 
Smithsons, de eerste architecten die de term ‘New 
Brutalism’ bezigden, stond de ethische dimensie centraal en 
vormde het brutalisme een reactie tegen de massaproductie 
die de naoorlogse samenleving karakteriseerde.
  Het verschil tussen de politieke context waarin de 
Smithsons opereerden en de situatie in Amerika wordt 
onderzocht in de bijdrage van architectuurhistorica Joan 
Ockman – een van de vijf  essays in het boek. Terwijl de term 
in Europa gebruikt werd door een nieuwe generatie naoor-
logse architecten, vastbesloten om een betere toekomst te 
bouwen, kwam in Amerika het gebruik van beton als 
bouwmateriaal niet voort uit idealisme, maar eerder uit 
conformisme, betoogt Ockman. Brutalisme zocht aanslui-
ting bij de gevestigde orde – niet voor niets werden de mees-
te gebouwen in Boston van Paul Rudolph, TAC en anderen 
gerealiseerd met publiek geld, in opdracht van de stad. In 
het laatste deel van het boek, bestaande uit zeven inter-
views met de architecten van ‘New Boston’, wordt de status 
van de term ‘brutalisme’ als architectuurhistorisch concept 
verder op losse schroeven gezet. Vrijwel iedereen heeft een 
andere opvatting over deze term. Terwijl sommige architec-
ten wel een verband leggen tussen hun werk en het vroege 
werk van de Smithsons in Engeland, willen anderen, zoals 
Henry Cobb, zich helemaal niet in deze traditie plaatsen.

Hoewel Heroic specifiek gaat over Boston, weten Pasnik, 
Kubo en Grimley tegelijkertijd een veel breder verhaal te 
vertellen: een verhaal over beton als bouwmateriaal in heel 
Amerika, over het optimisme na de oorlog, vastgelegd in 
programma’s als ‘New Frontier’ en ‘Great Society’ van res-
pectievelijk de presidenten John F. Kennedy en Lyndon B. 
Johnson. Maar ook de toenemende kritiek op gebouwen als 
Boston City Hall en het begin van het postmodernisme 
komen aan bod. Ockman beschrijft hoe de boodschap van 
Jane Jacobs’ Death and Life of  Great American Cities, gepubli-
ceerd in 1961, steeds meer gehoor krijgt; Jacobs is voor 
kleinschaligheid, de menselijke maat, tegen grootschalige 
stedelijke vernieuwing – ze neemt het op voor alles wat een 
project als het nieuwe centrum van Boston niet was. In 
1972 keerden ook de postmodernistische architecten 
Robert Venturi en Denise Scott Brown zich tegen deze 
manier van bouwen. In hun beroemde boek Learning from 
Las Vegas riepen zij architecten op te kijken naar het alle-
daagse landschap, naar ‘the ugly and the ordinary’, naar de 
eindeloze sprawl van Las Vegas. Monumentale architectuur 
zoals het werk van Paul Rudolph kwam niet overeen met de 
smaak van ‘het gewone volk.’
 Toch zijn er ook kritische opmerkingen over het boek te 
maken. Zo wordt geen aandacht besteed aan de gevolgen van 
een project als Boston City Hall, zoals de afbraak van hele buur-
ten en de gedwongen verhuizing van duizenden mensen. Ook 
over de specifieke eigenschappen van het bouwmateriaal beton 
wordt weinig informatie gegeven. Waarom werd dit op een 
gegeven moment het exclusieve bouwmateriaal? Bovendien 
kan men zich afvragen of  de negatieve hedendaagse receptie 
enkel aan de term brutalisme is gerelateerd, en in hoeverre het 
gebruik van een andere term, zoals ‘heroic’, werkelijk iets zal 
veranderen. Deze minpunten verhinderen niet dat Heroic, dat 
overigens met honderden foto’s en tekeningen prachtig archief-
materiaal bevat, een waardevolle en kritische aanvulling is op 
het snel groeiende aantal publicaties over het gebruik van 
beton in de moderne architectuur. Rixt Woudstra

p  Mark Pasnik, Chris Grimley & Michael Kubo, Heroic: 
Concrete Architecture and the New Boston, in 2015 versche-
nen bij The Monacelli Press, 236 West 27th Street, 4th 
floor, New York NY 10001 (0212/229-9925; monacelli 
press.com).

Erratum
In het vorige nummer van De Witte Raaf vergaten we onderaan 
de tekst Verborgen traditie in de dataroom van Hermann Pitz 
(pp. 11-14) de vertaler te vermelden: dit essay werd uit het 
Duits vertaald door Eddy Bettens. 

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

www.vleeshal.nl

V
Simone Forti
Here It Comes
31.01 - 03.04.2016

Simone Forti & Charlemagne Palestine,  
Illuminations
        02.04, 20:00
                   03.04, 16:00

Melissa Gordon
Opening: 09.04, 17:00
10.04 - 19.06.2016

Galerie Greta Meert

13 Rue du Canal
1000 Brussels

+32 2 219 14 22
info@galeriegretameert.com

Opening
Thursday 25th of February 2016
From 6 to 8pm

Paul Rudolph

Government Service Center, 1962-71 
illustratie uit ‘Heroic: Concrete Architecture and the New Boston’

© Mark Pasnik/ The Monacelli Press
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Nieuwe publicaties
• Nikolaas Demoen. Tamelijk. Gent: Poëziecentrum, 

2015. 36 blz. 1 afb. ISBN 978-9056552961

De dichtbundel Tamelijk van Nikolaas Demoen (°1965) werd op 
19 december voorgesteld in Netwerk / centrum voor hedendaag-
se kunst te Aalst. De bundel bevat 31 gedichten en één tekening. 
Tijdens de book launch liet Nikolaas Demoen de 31 gedichten 
voorlezen door evenveel mensen uit zijn kennissenkring. Deze 
leessessie is te bekijken via vimeo.com/152697632. De gedich-
ten zijn gedrukt op roze papier en dat zou een zoeterige bijbeteke-
nis kunnen oproepen, maar de poëzie zelf  is ontdaan van elke 
sentimentaliteit. Het gestandaardiseerde A4-formaat geeft de 
bundel een alledaags karakter. Inhoudelijk is het alsof  je door de 
ogen van de dichter naar de wereld kijkt. Zelf  stelt hij dat de 
gedichten beelden beschrijven ‘die tussen de tekentafel en de 
huiskamer zijn gevallen’. Deze beelden rijgt hij aan elkaar zonder 
enige logica of  verhaallijn te volgen. Boven de titelloze gedichten 
staat telkens een nummer (tussen 19 en 146), maar de gedichten 
zijn niet numeriek geordend. De afwezigheid van leestekens en 
hoofdletters werkt ondermijnend en de lezer wordt dikwijls 
gedwongen om zelf  woordgroepen of  zinnen samen te stellen.  
De gedichten zijn gezet in een groot, schreefloos lettertype met 
dubbele spaties tussen de woorden en een opvallend brede 
interlinie. Hierdoor vullen de korte gedichten de roze pagina’s 
bijna volledig en wordt de visuele aanwezigheid van de poëzie 
bijzonder groot. Nikolaas Demoen is in eerste instantie een 
beeldend kunstenaar en zijn dichtersdebuut kan ook als een 
kunstenaarsboek gezien worden. Deze cross-over tussen beel-
dende kunst en poëzie leverde in de 20e eeuw dikwijls oorspron-
kelijke publicaties op, denk aan Filippo Marinetti, Dieter Roth, 
Gerhard Rühm… Nikolaas Demoen bewijst dat deze tussenvorm 
nog steeds uitdagingen biedt.

• Patricia Lee. Sturtevant: Warhol Marilyn. London: 
Afterall Books, 2016. 88 blz. 25 afb.  
ISBN 978-1-84638-163-8

Afterall is een onderzoeksplatform opgericht in 1998 aan de 
Central Saint Martins University of  the Arts London. 

Aanvankelijk publiceerde Afterall enkel een tijdschrift, maar de 
organisatie groeide uit tot een belangrijke uitgeverij van theoreti-
sche teksten over hedendaagse kunst. Sinds 2006 publiceert 
Afterall onder andere een boekenreeks onder de titel One Work. In 
deze publicaties bespreekt telkens één auteur een cruciaal werk 
van een kunstenaar. Tot nu toe verschenen meer dan dertig titels 
waaronder A Line Made by Walking (Richard Long), Picture for 
Women (Jeff  Wall) en Mappa (Alighiero e Boetti). Het recentste 
boek in de reeks behandelt Warhol Marilyn (1965) van de 
Amerikaanse kunstenares Elaine Sturtevant (1924-2014), die 
vooral bekend is door de replica’s die ze maakte van bekende 
kunstwerken. Dit deed ze om het specifieke statuut van het 
moderne kunstwerk, met zijn aureool van originaliteit en unici-
teit, te ondergraven.  Het boekje is goedkoop (£ 9.95), degelijk 
geïllustreerd en vertelt alles wat nodig is om de lezer op korte tijd 
te initiëren in het geselecteerde werk en het oeuvre van de 
kunstenares. De betekenis van het oeuvre van Sturtevant is niet 
voor de hand liggend. Haar werk riep aanvankelijk veel weer-
stand op en werd ook verkeerd geïnterpreteerd. In 1974 legde ze 
haar artistieke activiteiten voor meer dan tien jaar stil omdat ze 
zich mis begrepen voelde. Ondertussen wordt aan haar werk een 
steeds groter belang toegekend. Doordat de intentie waarmee ze 
de werken maakte veel belangrijker is dan de materiële uitvoe-
ring, trekt ze met haar oeuvre een lijn van Marcel Duchamp naar 
de conceptuele kunst. De auteur Patricia Lee citeert uitvoerig uit 
het boek Under the Sign of  [sic]. Sturtevant’s Volte-Face van Bruce 
Hainley (Los Angeles, Semiotext(e), 2014), wellicht het beste 
boek dat over Sturtevant verscheen naast de catalogue raisonné 
The Brutal Thruth uit 2005.

• Bjarne Melgaard. Psychopathological Notebook. New York: 
Karma, 2016. 200 blz. ISBN 978-1-942607-25-0 

De Noorse kunstenaar Bjarne Melgaard (°1967) manifesteerde 
zich aanvankelijk met installaties die vooral verwezen naar black 
metal en sadomasochisme. Tegenwoordig maakt hij gebruik van 
een expressionistische schilderstijl die hij combineert met taal. 
Gezien die mix van woord en beeld is het niet onlogisch dat hij 
ook geregeld met boeken en posters aan de slag gaat. Zopas 
verscheen bij de New Yorkse uitgeverij Karma Psychopathological 
Notebook, een op het eerste zicht complexe bundel tekeningen en 
collages. Om te begrijpen wat er in het boek gebeurt, kan men 
best de inleidende tekst van Alison Gingeras lezen. Onder de titel 
L’Art Chez les Fous was in 1950 in het Hôpital psychiatrique 
Sainte-Anne van Parijs een tentoonstelling te zien van psychopa-
thologische kunst. Meer dan tweeduizend werken van psychiatri-
sche patienten werden er voorgesteld aan het publiek. De ten-
toonstelling werd onder meer bezocht door Jean Dubuffet en 
Karel Appel, voor wie outsiderkunst een belangrijke inspiratie-
bron was. De catalogus bevatte uitsluitend wetenschappelijke 
teksten van psychiaters en geneesheren. Karel Appel gebruikte 
dit boek als drager voor zijn Psychopathological Notebook. Hij 
stelde zich als het ware in de plaats van de patiënten en overschil-
derde en -tekende elke bladzijde in een spontane, optimistische 
stijl. Achteraf  bleek het werk een iconografisch keerpunt in 
Appels oeuvre te zijn – zo maakten vogels en antropomorfe 
dieren hier voor het eerst hun opwachting. Bjarne Melgaard ging 
aan de slag met een gereproduceerde versie van dit Notebook 

(Bern, Verlag Gachnang & Springer, 1997). Met kleurpotloden, 
stiften en oil sticks bracht hij over de theoretische teksten en de 
tekeningen van Appel een derde laag aan, die opvalt door een 
agressieve tekenstijl en expliciet taalgebruik met morbide inslag. 
Soms kleeft hij losse tekeningen over de pagina’s, met brede, 
zwarte of  rode tape. Elders bewerkt hij de bladzijden met frag-
menten uit homo-erotische tijdschriften tot collages. Hierdoor 
wordt het contrast met Appels werk verhevigd. Het boek bevat 
nog een tweede tekst onder de titel Scared of  Nothing, waarin 
Jamieson Webster de donkere, agressieve inhoud van Melgaards 
werk door een lacaniaanse bril bekijkt. 

• Dirk Zoete. The Be-Part Exercises. Amsterdam:  
Roma Publications, 1916. 128 blz. 140 afb.  
ISBN 978-9491843570

Nog tot 29 mei is in het Platform voor actuele kunst Be-Part te 
Waregem een tentoonstelling te zien met nieuw werk van Dirk 
Zoete (°1969). Hij toont een coherent ensemble dat bestaat uit 
potloodtekeningen, foto’s, sculpturen en een film. Het is duidelijk 
dat Dirk Zoete vertrek van zijn tekenwerk, waarin dikwijls gemas-
kerde menselijke figuren te zien zijn, aangekleed met vlakke, 
geometrische vormen en vergezeld van attributen die zowel uit 
het dagelijkse leven als uit een absurde fantasiewereld afkomstig 
zijn. Een lage horizonlijn en de suggestie van gordijnen en coulis-
sen creëren een theatrale sfeer. Recent heeft Dirk Zoete deze 
getekende scènes omgezet in ruimtelijk werk dat bestaat uit losse 
onderdelen. In 2015 fotografeerde hij in de ruimte van Be-Part 
acteurs die zich met deze sculpturale elementen aankleedden en 
allerlei expressieve houdingen aannamen. De foto’s, die soms 
bewerkt zijn, monteerde hij tot een filmische sequens. Het resul-
taat is een opgewonden, houterig, maar geanimeerd ballet op 
muziek van het Gentse jazzcollectief  De Beren Gieren. De titel van 
het nummer Rebel Jazz to Rebel Against is meteen ook de titel van 
de film. Het boek The Be-Part Exercises dat bij deze tentoonstelling 
verscheen, bevat uitsluitend reproducties die worden opgedeeld 
in tien hoofdstukken. Doordat vooral de kleurfoto’s afgebeeld 
worden, en in mindere mate de tekeningen en de sculpturen, 
verkrijgt het geheel bij het doorbladeren een seriële en choreo-
grafische kwaliteit. De publicatie illustreert vooral een nieuwe 
wending in het werk van Dirk Zoete. Een blad met een korte, 
pertinente tekst van Koen Sels onder de titel Waiting to be Worn is 
bij het boek gevoegd. 

Samenstelling: Marc Goethals

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

265 You’ve got beautiful stairs, you know ola Vasiljeva 96 p 21 x 29.7 cm  € 18.00 isbn 9789491843587 2016

264 the be-Part Exercises Dirk Zoete 128 p 20 x 26 cm € 25.00 isbn 9789491843570 2016

263 alexandra leykauf alexandra leykauf 240 p 20 x 28 cm € 28.00 isbn 9789491843563 2016

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

APE#063  MEIN BRUDER KARIN 
 7’’ vinyl (sleeve by Geert Goiris) € 25

APE#062  CHARLOTTE LYBEER, EPIDERMIS II ISBN 9789490800406 
 21,5 x 31,5 cm € 25

APE#061  DEBBY HUYSMANS, ELK ISLAND CONSTRUCTION WORKERS ISBN 9789490800413 
 20 x 27 cm, 32 p € 18

APE#060 JURGEN MAELFEYT ATTACK 
 13,5 x 19 cm, 24 p, riso print € 15 

APE#059 MISTER ZEFF FKA LA FRENETICK INTRODUCED BY HANA MILETIĆ 
 7’’ single, 45 rpm € 7

APE#057  DOMINIQUE SOMERS 00A  ISBN 9789490800383
 15 x 21 cm, 320 p € 25

APE#056 STEPHANIE KIWITT FOUR ORANGES, SOME OFFICE ISBN 9789490800376
 21 x 29,7 cm, 32 p BUILDINGS, WOMAN’S LEGS € 20 

APE#055 PHILIPPE VAN WOLPUTTE T.P.E.S ISBN 9789490800352
 20 x 27 cm, 192 p € 25

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

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

Art Paper Editions (APE), Spector Books,  
Roma Publications, Sternberg Press, Fw: Books, 
Nieves, Libraryman, Karma, 4478zine, Rollo Press, 
Occasional Papers, Valiz, Mousse, Edition Patrick 
Frey, RVB books, Bedford Press, Self Publish Be 
Happy, Dashwood books, Kodoji Press, Bom  
Dia Boa Tarde Boa Noite, Centerfold Editions,  
Dent De Leone, Inventory press, New Documents 
and many others.

BOOKSHOP ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

ONLINE••••RIOT-GHENT.ORG

WWW.ARTPAPEREDITIONS.ORG
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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
❑ Philip Metten [2/4 tot 18/6] 
❑ Christian Nyampeta [21/4 tot 18/6]  
❑ ‘Hugo Roelandt – Post(ume) 
Getuigenis ‘ [23/4 tot 18/6] ❑ ‘Die van 
Aalst. Hedendaagse kunst uit 
privé-verzamelingen’ [29/4 tot 12/6]

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u
❑ Ryuji Tanaka [tot 30/4]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
do-za 14-18u
❑ ‘Group Show’ – Nicolas Pelzer, Koen 
Taselaar, Elise van Mourik, Filip Vervaet, 
Tom Volkaert [tot 30/4]

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 [tot 5/6]  
❑ ‘Projecties 6. Bouwen op geschiedenis. 
Reiken naar de toekomst’ [16/3 tot 5/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘nomistake’ – Francis Denys [tot 8/5]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Riddle of the Burial Grounds. Curated 
by Tessa Giblin’ – Harun Farocki, 
Emmanuel Van der Auwera, Lucy Skaer, 
Ruth E. Lyons, Mariana Castillo Deball… 
[26/3 tot 17/7]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectiepresentatie: Photography 
Inc. Van luxeproduct tot massamedium’ 
[tot 9/10] ❑ ‘Taking Off. Henry my 
Neighbor’ – Mariken Wessels [tot 5/6]  
❑ ‘Ukraine’ – Boris Mikhailov [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
❑ ‘Gold Dust’ – Marc Claes & Cosco 
[Louis De Cordier] [tot 2/4]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Still on the Road’ – Fred Bervoets [tot 8/5]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 /  
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Entropie’ – Daniel Spoerri, Klaas 
Gubbels, Markus Lüpertz, Adriaan Rees, 
Allen Jones… [tot 17/4] ❑ ‘ZERO and 
NOW. Collectietentoonstelling met 
verzameld werk van kunstenaars uit en 
rond de ZERO beweging’ [23/4 tot 19/6]

Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44 
do-za 14-18u
❑ ‘Wanderlust’ – Maryam Najd [18/3 tot 
23/4] ❑ ‘basement: Lucas Devriendt’ [18/3 
tot 23/4] ❑ Stijn Cole [5/5 tot 28/5]  
❑ ‘basement: Tim Volckaert’ [5/5 tot 28/5]

Galerie Verbeek-Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai 
(0)0475 342 388 – (0)3 231 36 85 
vr-zo 13-8u
❑ ‘Nowhere bark paintings’ – Willy 
Tielemans [18/3 tot 17/4] ❑ Henri Savenay 
en Guido Henderickx [22/4 tot 15/5]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘From Nature To Abstract. Curated by 
Ronny Van de Velde’ – Amedée Cortier, 
Willy De Sauter, Ann Veronica Janssens, 
Bernd Lohaus, Richard Long, Guy 
Mees…. [18/3 tot 30/4]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ Veronika Pot [18/3 tot 30/4]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Angst essen Seele auf’ – Guillaume 
Bijl, Dirk Braeckman, Vaast Colson, Jos 
de Gruyter & Harald Thys, Walter 
Swennen, Koen Theys & Dirk Paesmans, 
Joëlle Tuerlinckx, Luc Tuymans [tot 3/4] 
❑ Floris Vanhoof [30/4 tot 30/6]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Roda Lume – Brandend Wiel’ – 
Alexandre Estrela [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… [tot 29/5] ❑ ‘LODGERS #5: Het 
Katsalon – curatorieel project geïnitieerd 
door Devrim Bayar i.s.m. Virginie Devillez 
en Valerie Verhack’ – François Curlet, John 
Armleder… [tot 17/4] ❑ ‘Show me yours 
& I’ll show you mine: Still some cream on 
the screen / Holy Hauruck’ – Vaast Colson / 
Kati Heck [tot 29/5] ❑ ‘LODGERS #6: 
Ultra Eczema’ [30/4 tot 24/7]

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 16/7]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
maart: 10-17u, april: 10-19u, mei: 
10-20u
❑ ‘Le Bruit des Choses. Een halve eeuw 
Middelheim Promotors geschetst in 50 
objecten’ [tot 27/3] ❑ ‘Le Bruit des 
Choses/creatiewedstrijd’ – Jesse 
Cremers, Kasper De Vos, Amber 
Vanluffelen [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]

Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977 
wo-za 14-18u
❑ ‘Hugo Roelandt: Let’s Expand The Sky 
– In Black and White, curated by Marc 
Holthof ‘ [16/4 tot 4/6] 
❑ ‘Hervé Guibert, organised by TSC’ 
[16/4 tot 4/6]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Intrigued’ – Marc Schepers [18/3 tot 
22/5]

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

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 14-18u
❑ Nicolas Provost [tot 30/4] 
❑ Edward Lipski [17/3 tot 30/4]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘Kung fu’ – Stefaan Dheedene [17/3 
tot 26/3] 
❑ ‘On ne sais pas où on va’ – Jean 
Katambayi [2/4 tot 30/4] 
❑ ‘Peinture inacheve de madame t.’ – 
Leen Voet [5/5 tot 28/5]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Johannes Kahrs [tot 10/4] 
❑ Mircea Suciu [20/4 tot 11/6] 
❑ Anne-Mie Van Kerckhoven [20/4 tot 
11/6]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u
❑ Luc Claus – Eric De Smet [tot 17/4]

Brugge

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Free Space’ – Nicole Van de Ven [tot 
14/4] ❑ ‘Modellen en plannen’ – 
Hermann Maier Neustadt (1956-2009) 
[2/4 tot 19/6]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 
0498 75 43 37/050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Koenraad Weemeeuw 
– Felix De Boeck [tot 19/6]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Allesbehalve alledaags. Een keuze uit 
de collectie 1950-1980’ – René 
Heyvaert, Raoul De Keyser, Joseph 
Willaert, Roger Raveel, Jacques 
Verduyn… [tot 2/10]

Sint-Janshospitaal
Mariastraat 38 – 050/33.56.66 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘De Heksen van Bruegel’ [tot 26/6]

Brussel

a.ve.nu.de.jette/institut de carton
Jetselaan 41 – 0485 565 238 
za 14-18u
❑ ‘Mind Fabric’ – Rosemarie Trockel, 
Henri Jacobs, Ria Pacquée, Olivier 
Foulon, Michael Van den Abeele, Stephen 
Wilks… [tot 28/5]

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’ [tot 27/3] 
❑ ‘Pies in the Skies’ – Heine Adval, 
Charley Case, Jacques-Louis Nyst, 
Nicolas Provost, Krassimir Terziev… 
[24/4 tot 26/6]

Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90 
di-zo 11-18u
❑ ‘Atomik bazar’ – François Burland [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 [tot 30/4] ❑ ‘Mural’ – Nel Aerts 
[tot 30/4] ❑ ‘Black box Screenings: 
Detour de Force’ – Rebecca Baron [tot 
19/3] ❑ ‘Black Box Screenings: 
Al-Akrab’ – Tobias Zielony [23/3 tot 2/4] 
❑ ‘Black Box Screenings: Black Code/
Code Noir’ – Louis Henderson [13/4 tot 
23/4] ❑ ‘Black Box Screenings: In, Over 
& Out’ – Sebastian Brameshuber [27/4 
tot 30/4]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12/2017] ❑ ‘Mater 
Museum’ – Vincent Glowinski [tot 17/4] 
❑ ‘Panser’ – Vincent Chenut [tot 27/3]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Henry van de Velde Awards & Labels 
2015’ [tot 20/3] ❑ ‘une fresque’ – Daniel 
Buren [tot 22/5] ❑ ‘Een nieuwe kijk op 
leven, kunst en technologie’ – Theo van 
Doesburg [tot 29/5] ❑ ‘Rembrandt in 
Zwart-Wit. Tachtig originele etsen’ [tot 
29/5] ❑ ‘Imagine Europe. In search of 
New Narratives’ [tot 29/5] ❑ ‘OFFICE 
Kersten Geers David Van Severen – 
Everything Architecture’ – René Daniëls, 
John Baldessari, Lewis Baltz, Bas 
Princen, Richard Venlet, Harald Thys en 
Jos De Gruyter… [tot 29/5] ❑ ‘Earth 
Martyr, Air Martyr, Fire Martyr & Water 
Martyr (2014)’ – Bill Viola [tot 24/3]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘Connected’ – Nam June Paik, Thomas 
Zipp, William S. Burroughs, Philippe 
Vandenberg, Orlan… [24/3 tot 28/8] 
❑ Dany Danino [24/3 tot 5/6] 
❑ Niels Poiz [24/3 tot 5/6]

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 [tot 27/3]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘This side of paradise’ – Adam Vackar 
[tot 9/4]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘Early Development of Calculus’ – 
Gaillard & Claude [tot 10/4]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘Anonymous’ – Walker Evans [tot 3/4] 
❑ ‘Lucky Cat’ – Koji Onaka [24/4 tot 
26/6]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ ‘Group-Form’ – Tobias Putrih [tot 9/4] 
❑ ‘Drei oder meer Stücke ohne Titel’ – 
Johannes Esser [tot 9/4]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ David Lamelas [tot 26/3] 
❑ Mario Garcia Torres [14/4 tot 28/5]

Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67 
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ Bernard Frize [tot 16/4] 
❑ Luciano Fabro [19/4 tot 4/6]

Hectoliter
Zaterdagplein 17 
do 15-18u, vr op afspraak, za 14-17u
❑ Diana Artus [19/3 tot 9/4]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Unknown Portraits’ – Michaël Aerts, 
Thorsten Brinkmann, Jonathan Callan, 
Ronny Delrue, Benedikt Hipp Fabrice 
Samyn, Tinus Vermeersch [tot 30/4]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 10-18u, wo 10-21u
❑ Peter Kogler [23/3 tot 19/6]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
ma-za 11-18u30
❑ ‘L’image qui vient’ – Marcel 
Broodthaers, Chantal Maes, Pauline 
M’Barek, Cédric Noël, Sophie Langohr… 
[tot 19/3] ❑ ‘Double Room / Richard 
Venlet. Episode II’ – Carte blanche aux 
étudiants du Masdex (Master en design 
d’exposition, Arts2, Mons) [tot 26/3] 
❑ Cécile Ibarra [21/3 tot 2/4] ❑ Béatrice 
Balcou / Kazuko Miyamoto [21/4 tot 2/7]

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] 
❑ ‘Van Floris tot Rubens. 
Meestertekeningen uit een Belgische 
privéverzameling’ [tot 15/5] 
❑ ‘Uncensored photographs’ – Andres 
Serrano [18/3 tot 21/8] ❑ ‘Reuzen’ – 
David Altmejd [18/3 tot 21/8]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘Tales of Exhaustion, by Danilo 
Correale, curated by Matteo Lucchetti’ 

[tot 26/3] ❑ ‘Pastoral Myths’ – Jean-
Marie Appriou, Olga Balema, Steinar 
Haga Kristensen, Jessica Warboys, 
Amelie von Wulffen [14/4 tot 25/6]

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
❑ ‘Castling the Queen’ – Benoît Maire 
[tot 2/4] ❑ ‘Stealth of a Parrot’ – Chaim 
Van Luit [tot 2/4] ❑ ‘The Broken 
Horizon’ – Evariste Richer [tot 2/4]

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

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77 
1ste za/maand 14-17u / groepen: di-vr 
(op afspraak)
❑ ‘Man in the Mirror’ – Peter Friedl, 
Sterling Ruby, Thomas Ruff, Peter Halley, 
Haroon Mirza, Cosima von Bonin… [tot 
28/10/2017] ❑ ‘Michael’ – Adel Abidin 
[21/4 tot 15/4/2017] 
❑ ‘Many suns and worlds’ – Tomás 
Saraceno [21/4 tot 28/10/2017]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Ombre Indigène (Inheemse Schaduw)’ 
– Edith Dekyndt [tot 24/4] 
❑ ‘Sire, je suis de l’ôtre pays’ – Vincent 
Meessen [tot 24/4] 
❑ ‘Urban Now: City Life in Congo’ – 
Sammy Baloji & Filip De Boeck [8/5 tot 
14/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ David Altmejd [tot 9/4] 
❑ Josh Smith [21/4 tot 28/5]

Xavier Hufkens – New Gallery Space
St. Jorisstraat 107 – 02 639 67 30 
di-za 11-18u
❑ Matt Connors [15/3 tot 23/4] 
❑ Katherine Bernhardt [14/5 tot 28/6]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ ‘Uchronies. Collections de la Province 
de Hainaut et du BPS22’ – Constantin 
Meunier, Andy Warhol, Cindy Sherman, 
Alfred Stevens, Marthe Wéry, René 
Magritte… [tot 29/5]

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

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-17u
❑ Ryan Gander [tot 27/3] ❑ Julie 
Mehretu / Jessica Rankin [10/4 tot 12/6]

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] 
❑ Werner Cuvelier [tot 24/4]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
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] ❑ ‹Überall› 
– Eric Peters [24/4 tot 10/7]

Geel

Cultuurcentrum de Werft
Werft 32 – 014 56 66 66 
vr-zo 10-17u
❑ ‘Ungenau. Hommage aan Jan Hoet. 
Philippe Van Cauteren maakt een keuze 
uit de collectie van het S.M.A.K.’ [tot 
5/6]

Gent

Barbé gallery
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13 / 
0471 02 94 01 
do-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Where The Wild Roses Grow’ – 
Hannah Ilczyszyn [tot 11/4] 
❑ ‘Moedeloos Voorwaarts’ – Nathan De 
Corte [15/4 tot 15/5]

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’ [tot 
1/5] ❑ ‘Een wonderbaarlijke tuin – Flora 
op het Lam Gods’ [15/4 tot 18/9]

Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32 
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Alessandro Scarabello [tot 10/4]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ ‘Elf na twaalf’ – Karl Philips, Allora & 
Calzadilla, Els Dietvorst, Thomas Tajo, 
Benjamin Verdonck… [tot 10/4] 
❑ ‘Kunstpodium T’ – Catherine Eglem, 
Dieuwke Eggik, Jan Willem Reimus, Jose 
Manual Vidal, Lucas Devriendt, Maria 
Elinardottir, Meike Schipper [15/4 tot 
24/4] ❑ ‘Emma Vanhille – Ontbinding 
van een audiovisuele verzameling’ – Kris 
Delacourt, Lieven De Boeck, Floris 
Vanhoof, Heleen Van Haegenborgh, 
Edwin Carels, Gerard Herman… [27/4 
tot 1/5] ❑ Fabrice Pichat, Marta 
Castelo, Gill Van Eeckhout, Laura Van 
Severen, Henk Delabie, Robin 
Vermeersch, Peter lagast, Bruno 
Vandenberghe [8/5 tot 5/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Togetherness’ – Remus Grecu [tot 
17/4] ❑ Annelies de Mey [24/4 tot 29/5]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Time regained, beauty and meaning’ 
– Patrick Verlaak / Lynne Leegte [tot 
2/4] ❑ ‘Fotokabinet: Meltem Elmas’ [tot 
2/4] ❑ ‘Schilderijen’ – Pierre Depuydt 
[8/4 tot 30/4] ❑ ‘Fotokabinet: Jan 
Vandenabbeel’ [8/4 tot 30/4] ❑ ‘In Order 
Of Disappearance’ – Sven Verhaeghe [6/5 
tot 4/6] ❑ ‘Fotokabinet: Dieter 
Debruyne’ [6/5 tot 4/6]

Gouverneurswoning
Vlasmarkt 11 – 09/269 29 10 
vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘The Governor’s Mansion – A Perfect 
Storm for Business’ – Alejandra 
Hernández, Rachel Monosov, Ingeborg 
Deglein, Sidney Aelbrecht, Matthias 
Nuytten, Julie Lesenne [tot 17/4]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Digitalis’ – Daniel Dewar & Grégory 
Gicquel [tot 10/4] 
❑ Peter Wächtler [23/4 tot 12/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘HNGRKLP’ – Ronald Noorman [tot 
17/4] ❑ ‘Drawing Now’ (Parijs) – Agnes 
Maes, Peter Morrens, Ronald Noorman, 
Jürgen Partenheimer [30/3 tot 3/4] 
❑ Awoiska van der Molen [8/5 tot 26/6]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Uit de schaduw. 200 jaar Broeders 
van Liefde en psychiatrie’ [tot 29/5] 
❑ ‘Schaamte’ – Chantal Akerman, 
George Grosz, Jan Van Imschoot, Auguste 
Rodin, Miroslav Tichý, George Minne… 
[tot 29/5] ❑ ‘Trouver un moyen d’habiter 
le monde’ – Arpaïs Du Bois [tot 29/5]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz… [tot 1/7/2017] 
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘Donas, de Belgische Avant-Gardiste’ 
– Marthe Donas (1885-1967) [tot 5/6]

Project space Nucleo
Lindelei 38 – 0488 37 16 78 
vr opening 17u30 / za finissage: 17-21u
❑ ‘The act of staring at the sun’ – Vesna 
Faassen & Lukas Verdijk, Margarita 
Maximova, Kobe Wens, Emmanuel Van 
der Auwera, Jelena Vanoverbeek… [19/3 
tot 20/3]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 – 092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ ‘Haha Nude’ – Paul Kooiker [tot 9/4]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Artist in residence’ – Kristof Van 
Gestel [tot 31/12] ❑ ‘Uit de Collectie/
Nieuw’ – Michael Dean, Jan Van 
Imschoot, Zvi Goldstein, Klara Liden, Ivo 
Provoost & Simona Denicolai, Stefaan 
Dheedene… [tot 8/5] ❑ ‘Schenking 
Korakrit Arunanondchai’ [tot 8/5] 
❑ ‘Donogoo Tonka’ – Rinus Van de Velde 
[tot 5/6] ❑ Michael Buthe [tot 5/6]

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

Tuin Duivelsteen
Geraard de Duivelstraat 1 
❑ ‘Yart – kunst in de stad’ – Sil Krol, 
Emma Pollet ism Niko Himschoot, Yves 
Obyn, Fase, Almudena Lobera, Elise 
Eeraerts [tot 17/7]

Hasselt

cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Odelay’ – Virginie Bailly en Daniel 
Karrer [tot 3/4] ❑ ‘Fotografietentoon-
stelling’ – Marie Sordat, Sébastien Van 
Malleghem, David Widart [tot 3/4] 
❑ ‘Between the Lines’ – Olivier Deprez [tot 
3/4] ❑ ‘Stamps’ – Joris van Oosterwijk [tot 
3/4] ❑ ‘Eenvoud is niet eenvoudig’ – Luc 
Claus, Bernard Sercu & Dan Van Severen 
[17/4 tot 26/6] ❑ ‘The dwarf empire’ – 
Sanne De Wilde [17/4 tot 26/6] ❑ ‘Nooit 
genoeg’ – Nicoline van Stapele [17/4 tot 
26/6] ❑ John Van Oers [17/4 tot 26/6]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Het Kabinet’ – Polien Boons [tot 3/4] 
❑ ‘Loot, soil and cleanliness’ – Kasper 
Bosmans [tot 5/6]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-17u, zo 14-17u
❑ ‘Toegepast 20: Looking for the 
in-between’ – Charlotte Vandenborre, An 
Onghena, Anne Ligtenberg, Anneleen 
Swillen, Jan Geboers, Ruben Castro, 
Adriaan Tas [tot 27/3] ❑ ‘Design my 
Privacy’ – Owen Mundy, Dimitri 
Tokmetzis & Yuri Veerman, Front 404, 
Michaele Lakova, F.A.T., Joeri 
Woudstra… [27/3 tot 29/5] ❑ ‘Data 
Broker’ – Dries Depoorter [27/3 tot 
29/5] ❑ ‘Some Become Part Time 
Singers and Some Keep Pretending’ – 
Basim Magdy [27/3 tot 29/5]

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125 
ma-za 13u30-17u
❑ ‘Form Follows Function?’ – Jo 
Delahaut, Vincent de Roder, Atelier Pica 
Pica, Amédée Cortier, Guy 
Vandenbranden… [tot 30/4]

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’ [tot 29/5] ❑ ‘PAUSE’ – 
Aldo Bakker [1/5 tot 14/8]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Peintures pour tous!’ – Jacques 
Charlier [tot 22/5] ❑ ‘La nécessité de 
répétition – cycle Cabinet d’amateurs, 
n°10’ – Benjamin Monti [tot 3/7]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471 21 63 88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Regard partagés. d’Ensor à Tuymans: 
coup d’oeil sur une collection privée’ –  
V. Gentils, L. Spilliaert, A. Mortier,  
N. Tordoir, N. Gontcharova, R. Raveel,  
F. Bervoets, J. Schmalzigaug, K. Appel… 
[19/3 tot 24/4]

ZO  27.03.16  
ZO  19.06.16
ZO  09.10.16  
ZO  06.12.16
11:00–18:00
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Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014/85.22.52 
ma-vr 10-17u, laatste Weekend/maand: 
10-17u
❑ ‘40 jaren verzamelzucht’ – Mark 
Verstockt, Jan Cobbaert, Jef Geys, 
Willem Oorebeek, Kris Fierens, Katja 
Mater… [tot 31/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Objet Oblige’ – Daniel Spoerri, Albert 
Szukalski, Jean-Pierre Temmerman, 
Hanshan Roebers [tot 31/3] ❑ ‘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] 
❑ ‘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
❑ ‘Jan Schoonhoven Jr’ [3/4 tot 30/5] 
❑ Yumiko Yoneda [3/4 tot 30/5]

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’ [tot 24/7] ❑ ‘Illustre – Lorsque les 
œuvres se racontent’ [tot 24/7]

Leuven

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] ❑ ‘Perelle & 
zonen. Landschapsgraveurs’ [tot 20/5] 
❑ ‘Hendrick De Clerck (ca.1560-1630)’ 
[tot 15/5] ❑ ‘At first sight’ – Oriol 
Vilanova [18/3 tot 5/6] ❑ Aglaia Konrad 
[29/4 tot 18/9]

Liège

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95 
wo-za 14-18u
❑ ‘Rotation des stocks 1984-2016’ – 
Jacques Lizène [tot 7/5]

Maasmechelen

cc Maasmechelen
Koninginnelaan 42 – 089 76 97 97 
ma-vr 9-12u/13-20u, za-zo 10-12u/14-17u
❑ ‘Lieven Segers nodigt uit ten dans’ [tot 
16/4]

Machelen-Zulte

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

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 10-18u
❑ Guillaume Bijl [tot 8/5]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Inferpretation & Intection’ – Steve 
Van den Bosch [tot 20/3] ❑ ‘Tu m’aides à 
peindre? (assistance Walter Swennen)’ 

– Kurt Ryslavy [16/4 tot 12/6] 
❑ ‘La salle à manger de l’hôtel Leys, 
portraits et autres paysages imaginaires’ 
– Carole Vanderlinden [16/4 tot 12/6]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Der Rote Fries’ – Thomas Huber [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] 
❑ Arnaud De Wolf [14/4 tot 15/7]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-zo 10-18u
❑ ‘Premiers Vidéastes’ – Terry Fox 
(1943-2008) / Bill Viola [tot 12/6]

Namur

Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25 
12-18u
❑ ‘Poupées et Tabous, le double jeu des 
artistes contemporains’ – Alice Anderson, 
Arman, Hans Bellmer, Pascale Marthine 
Tayou, Pierre Molinier, Niki de Saint 
Phalle… [18/3 tot 26/6]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het echte « Mu.ZEE imaginaire »’ – 
Patrick Corillon [tot 31/12] ❑ ‘Comitee 
Mu.ZEE stelt voor Enter 3: Side’ – 
Wesley Meuris [tot 15/5] ❑ ‘8 Axioma’s 
en 3 toepassingen – A Second Reading’ 
– Honoré d’O [16/4 tot 4/9]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Tropicalization’ – Andy Wauman [23/3 tot 
8/5] ❑ ‘Disjecta’ – Tatjana Gerhard [23/3 tot 
8/5] ❑ ‘Graphic Chic’ – Georg Baselitz, Jörg 
Immendorff, Per Kirkeby, Markus Lüpertz, 
A.R. Penck… [23/3 tot 8/5]

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’ – Elke 
Andreas Boon [20/3 tot 24/4]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘Portretten’ – Emile Verhaeren – 
Charles Bernier [tot 1/5]

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 #2’ 
– Marthe Wéry, Marc Angeli, Alain 
Janssens, Sen Chung, Jacques Charlier… 
[tot 17/4] ❑ ‘3 décennies , 3 X 10 
artistes de la galerie TRIANGLE BLEU 
– 3 X 10 #3’ – Marie-Jo Lafontaine, 
Baudouin Oosterlynck, Tinka Pittoors, 
Charley Case, Sylvie Macias Diaz… [8/5 
tot 19/6]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘In de Wind’ – Athina Ioannou [tot 25/3] 
❑ ‘De wand’ – Jorden Boulet [tot 25/3] 

Baden-Baden

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

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

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
woi-zo 11-19u, di 14-22u
❑ ‘AGORA ARTES. Monat der 
Stipendiaten der Jungen Akademie’ [tot 
29/5] ❑ ‘DEMO:POLIS – Das Recht auf 
Öffentlichen Raum’ – Michael Najjar, 
Boris Charmatz, Hans Haacke, Elfi 
Mikesch, Michael van Valkenburgh, 
Lacaton & Vassal, Heike Hanada… [tot 
29/5]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Textile design today. From experiment 
to series’ – Josefine Düring, Julia Kortus, 
Stefanie Brendel, Moritz Waldemeyer, 
Annegret Lembcke, Manuela Leite… 
[16/3 tot 5/9]

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] 
❑ ‘This is us. Portrait photography 
1996–2013’ – Tobias Zielony, Boris 
Mikhailov, Verena Jaekel, Max 
Baumann… [tot 21/3] ❑ ‘In front of – 
Photographs 2005/2015’ – Heidi 
Specker [tot 11/7] ❑ Erwin Wurm [15/4 
tot 22/8] ❑ ‘Modern visionaries’ – Paul 
Scheerbart, Bruno Taut, Paul Goesch 
[15/4 tot 31/10]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11 
di-wo,vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘A-Z. The Marzona Collection. 
Conceptual art of the 1960s and 1970s 
and the contemporary relevance of works 
from this era’ [tot 29/5] 
❑ ‘Neue Galerie: The Black Years. 
Histories of a Collection: 1933–1945’ 
[tot 31/7] 
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [tot 
10/7] 
❑ ‘Sculpture as Place, 1958-2010’ – Carl 
Andre [5/5 tot 18/9]

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, Julien 
Prévieux, Jon Rafman, Harun Farocki, 
Vito Acconci… [tot 9/5]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 12-21u
❑ ‘Secret Surface. Wo Sinn entsteht’ – 
Philipp Lachenmann, Mark Leckey, 
Katharina Sieverding, Trisha Baga, 
Frances Stark, Ying Miao… [tot 1/5] 
❑ ‘Magna Carta Shelf #2: Eva Vuillemin’ 
[20/3 tot 8/4] 
❑ ‘Magna Carta Shelf #3: Felix 
Oehmann’ [14/4 tot 1/5]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Art of Prehistoric Times. Rock 
Paintings from the Frobenius Collection’ 
[tot 16/5] ❑ ‘Fault Zones’ – Günter Brus 
[tot 6/6] ❑ Lee Miller (1907-1977) 
[19/3 tot 12/6] ❑ ‘Make yourself Pretty!’ 
– Isa Genzken [9/4 tot 26/6] 
❑ ‘The Maya – Language of Beauty’ 
[12/4 tot 7/8] ❑ ‘NO, IT IS!’ – William 
Kentridge [12/5 tot 21/8]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Where Are We Now’ – Christine 
Fenzl, Jeremy Shaw, Vika Kirchenbauer, 
Peggy Buth, Andrea Winkler… [tot 1/5] 
❑ Thu Van Tran [tot 1/5]

Schinkel Pavillon
Oberwallstrasse 1 – 030 20886444 
do-zo 12-18u
❑ ‘Love IV: Cold Shower’ – Anthea 
Hamilton / Nicholas Byrne [tot 10/4]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ‘Timeline for a copy without origins’ 
– Cécile B. Evans [tot 10/4] 
❑ ‘DD+’ – Rosalie Schweiker [tot 10/4] 
❑ Benoît Maire [23/4 tot 10/7] 
❑ Natalie Häusler [23/4 tot 10/7]

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 [tot 20/3] 
❑ Marvin Gaye Chetwynd [11/4 tot 
19/6]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Models for outdoor projects’ – Isa 
Genzken [tot 17/4] ❑ ‘Pina Bausch and 
the Tanztheater’ [tot 24/7] ❑ ‘The 
Bauhaus: It’s All Design’ [1/4 tot 14/8]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ Susanne Paesler [tot 5/6] 
❑ ‘RealTIME. The Art of Slowness’ [tot 
4/9] ❑ ‘Mit anderen Augen. Das Porträt 
in der zeitgenössischen Fotografie’ – 
Thomas Struth, Peter Piller, Christoper 
Williams, Tobias Zielony, Thomas Ruff… 
[tot 8/5]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘INTERLUDIUM I’ – Christian Haake, 
Claudia Kapp, Janis E. Müller, Tim 
Reinecke, Sebastian Reuschel, Matthias 
Ruthenberg, SEX, Irene Strese [tot 
10/4] ❑ ‘Frei.zeit series – Panopticon’ 
[23/4 tot 24/4] ❑ ‘Frei.zeit series – 
Klasse Jean-François Guiton’ [30/4 tot 
8/5]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24 
wo-zo 10-17u, di 10-21u
❑ ‘Video Art Award Bremen’ – E.S. 
Mayorga – Sharlene Khan [tot 1/5] 
❑ ‘Kinder, Kerle, Charaktere. Das 
druckgraphische Werk’ – Adriaen van 
Ostade (1610–1685) [6/4 tot 3/7] 
❑ ‘Kunstpreis der Böttcherstraße in 
Bremen 2016’ [23/4 tot 18/9]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40  
0203.283.26.30 
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Blackbox – A Game of Perception and 
Interpretation’ – Thomas Rentmeister, 
Franz Erhard Walther, Troika, Caroline 
Friederike Friedrich, Sonja Alhäuser… 
[tot 1/5] 
❑ ‘Liquid Identities’ – Lynn Hershman 
Leeson [tot 5/6] 
❑ ‘State of Flux’ – Jakub Nepras [tot 
5/6]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ ‘Kunst, die im Wege steht’ – Markus 
Lüpertz [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
❑ ‘Nightlife’ – Cyprien Gaillard [tot 
20/3] ❑ ‘Der Traum der Dinge’ – Wiebke 
Siem [tot 19/6] 
❑ ‘Henkel – The Art Collection’ [9/4 tot 
14/8] 
❑ Dominique Gonzalez-Foerster 
1887-2058 [23/4 tot 7/8]

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 Trauma of Painting’ – Alberto 
Burri [tot 3/7]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Homebase. Das Interieur in der 
Gegenwartskunst’ – Claudia Wieser, 
Franz Burkhardt, Erik Steinbrecher, 
Laurenz Berges, Gregor Schneider… 
[8/4 tot 23/7]

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

Kultur Bahnhof Eller
Vennhauser Allee 89 – 0211 2108488 
di-zo 15-19u
❑ ‘Flickering Light’ – Sebastian 
Schrader [20/3 tot 24/4]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Gesellschaft’ – Rita McBride [9/4 tot 
26/6]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ Stefan Wissel [tot 1/5]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘SPOT ON: 4 Project rooms: Eat Art / 
Hans-Peter Feldmann / Inken Boje / 
Wilhem Wagenfeld: Glas der 30er-Jahre 
aus der Sammlung Kroll’ [tot 1/5] 
❑ ‘Collaborative Endeavour: 
Contemporary Glass from Canberra + 
Berlin’ [tot 16/5] 
❑ Frauke Dannert [25/3 tot 3/7] 
❑ Jean Tinguely [23/4 tot 14/8] 
❑ Carl Buchheister [26/4 tot 14/8]

Essen

Kunstverein Ruhr
Kopstadtplatz 12 – 0201 22 65 38 
di-vr 12-18u, za-zo 14-17u
❑ ‘Disput’ – Juergen Staack [tot 12/6]

❑ ‘Foto-jaarproject: Korneel Boeve (3)’ 
[tot 20/3] ❑ ‘A tiger cannot change its 
stripes – een triptiek (2)’ [tot 20/3] 
❑ ‘Lieu de passage/ Salle d’exposition’ 
– Krijn de Koning [tot 20/3] 
❑ ‘De wand’ – Jonas Raps [1/4 tot 25/9] 
❑ ‘Foto-jaarproject: Korneel Boeve (4)’ 
[1/4 tot 13/5] ❑ ‘A tiger cannot change its 
stripes – een triptiek (3)’ [1/4 tot 13/5]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Tentoonstelling i.s.m. STORM-
OPKOMST – Mens en machine’ – Charlie 
Chaplin, Jacques Tati, Victor Servranckx, 
Panamarenko, Andy Warhol, Bart 
Stolle… [16/3 tot 22/5]

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 [tot 10/4] ❑ ‘Come se 
niente fosse’ – Adriaan Verwée [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 3/4]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘In anticipation of improvement / The 
Be-Part exercises’ – Dirk Zoete [tot 29/5] 
❑ Ada Van Hoorebeke [25/4 tot 15/5]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘KOCMOC’ – Luk Berghe [26/3 tot 1/5]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Luc Claus – Eric De Smet [tot 17/4]

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 [tot 
20/3] ❑ ‘God has agreed to participate in 
the show! ‘ – Dirk Slootmaeckers [tot 
20/3] ❑ ‘La Route des Hommes (Jacques 
Moeschal). Samengesteld door Wouter 
De Vleeschouwer en Godart Bakkers’ – 
Leyla Aydoslu, Kato Six, Leatitia Gendre 
[11/4 tot 8/5] ❑ ‘Tubepainting, 
Paintcontainers and Other Stuff ‘ – 
Dieter Ravyts [11/4 tot 8/5]

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
❑ ‘Lufonauts. Expedition Museum. An 
exhibition for children’ [tot 21/8] 
❑ ‘Videoarchive. Facing the Camera’ [tot 
1/5] ❑ ‘DYSTOTAL’ – Nicolas Chardon, 
Esther Stocker, Angela Fette, Renato 
Nicolodi, Jan van der Ploeg… [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] 
❑ Pola Sieverding [3/4 tot 5/6]

Z33 – Huis voor actuele kunst
Zuivelmarkt 33, Hasselt
www.z33.be

DESIGN
MY PRIVACY

27.03.2016 – 
29.05.2016

DRIES 
DEPOORTER
Data Broker

BASIM
MAGDY
Some Become 
Part Time Singers 
and Some Keep 
Pretending
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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 [tot 24/4]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Parts of the world – Retrospektive’ 
– Tony Cragg [19/4 tot 14/8]

Frankrijk
Bussy-Saint-Martin

Le Château, Rentilly
Domaine de Rentilly, 1 rue de l’étang – 
(0)1 60 35 43 50 
wo,za 14u30-17u30, zo 10u30-13u / 
14u30-17u30
❑ ‘Dix-neuf mille affiches. 1994-2016’ 
– Michel François [tot 24/7]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘Almanach 16’ – Ashley Bickerton, 
Didier Vermeiren, Angela Bulloch, Peter 
Wächtler, Lucie McKenzie… [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] ❑ ‘Lauréats des 
Expositions de Noël 2013 & 2014’ – 
Laura Haby, Laura Kuusk, Stéphanie 
Solinas, Christophe Tournay, Mükerrem 
Tuncay [tot 27/3]

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
❑ ‘Cosa mentale. Les imaginaires de la 
télépathie dans l’art du XXe siècle’ [tot 
28/3] ❑ ‘Under The Water’ – Tadashi 
Kawamata [tot 15/8] ❑ ‘Sublime. Les 
tremblements du monde’ [tot 5/9] 
❑ ‘Musicircus. Œuvres phares du Centre 
Pompidou’ [20/4 tot 17/7]

Paris

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] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6/2017] ❑ Anselm 
Kiefer [tot 18/4] ❑ ‘Les années 1980, 
l’insoutenable légèreté. Photographies, 
films’ – Karen Knorr, Jean-Paul Goude, 
Unglee , Présence Panchounette, Martin 
Parr… [tot 23/5] ❑ ‘L’ironie à l’oeuvre’ 
– Paul Klee [6/4 tot 1/8] ❑ ‘Hors Pistes 
L’art de la Révolte / Bibliothèque 
participative’ [22/4 tot 8/5]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Cali Clair-obscur’ – Fernell Franco 
[tot 5/6] ❑ ‘Daido Tokyo’ – Daido 
Moriyama [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
❑ ‘La Collection, un choix d’œuvres 
chinoises’ – Huang Yong Ping, Tao Hui, Ai 
Weiwei, Yang Fudong, Zhang Huan… [tot 
29/8] ❑ ‘Bentu, des artistes chinois dans 
la turbulence des mutations’ – Liu 
Xiaodong, Xu Zhen, Liu Wei, Xu Qu, Yang 
Fudong, Cao Fei… [tot 1/5]

Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘Le noir’ – Pierre Soulages [tot 26/6] 
❑ ‘Sabbath, 2008’ – Nira Pereg [tot 
23/3] ❑ ‘Nature & Politics’ – Thomas 
Struth [tot 29/5] ❑ ‘Incognito’ – Tomi 
Ungerer [18/3 tot 16/5] ❑ ‘Plakate 
Theater als Produkt’ – Rottke & Scheer 
[18/3 tot 16/5]

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 [tot 24/4]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘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’ [tot 8/5] 
❑ ‘Between the sun and the moon. The 
Rediscovery of Indian Handcraft’ – 
Studio Mumbai [16/4 tot 21/8] 
❑ ‘Yesterdays Future. Visionary Designs 
from Future Systems and Archigram’ 
[14/5 tot 23/10]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40 
di-vr 11-19u, do 11-21u, za-zo 10-19u
❑ ‘Mechanisms of Power’ – Regina José 
Galindo [tot 17/4] 
❑ ‘Mechanisms of Power’ – Arcangelo 
Sassolino [tot 17/4] ❑ ‘Festival der 
jungen Talente 2016’ [29/4 tot 1/5]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘MMK 2. An Imagined Museum. Works 
from the Centre Pompidou, the Tate and 
the MMK’ [24/3 tot 4/9] 
❑ ‘MMK 1 – Sacrifice and Harmony’ – 
Kader Attia [16/4 tot 24/8]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Earshot’ – Lawrence Abu Hamdan [tot 
10/4] ❑ Shahryar Nashat [23/4 tot 19/6]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ ‘Painting Walls, Painting Worlds’ – 
Joan Miró (1893–1983) [tot 12/6] 
❑ ‘ME ‘ – Günther Förg, Wolf gang 
Till mans, Ryan Gander, Rose marie 
Trockel, Jonathan Monk… [tot 29/5] 
❑ Peter Halley [12/5 tot 21/8]

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

Hamburg

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

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Homo Americanus. Collected Works’ 
– Raymond Pettibon [tot 11/9] 
❑ ‘Gute aussichten. New german 
photography 2015/2016’ – Aras Gökten, 
Lars Hübner, Gregor Schmidt, Kolja 
Linowitzki, Maja Wirkus… [tot 17/4] 
❑ Ken Schles – Jeffrey Silverthorne – 
Miron Zownir [5/5 tot 7/8] 
❑ Andreas Slominski [14/5 tot 21/8]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Fascination with Reality. The Golden 
Age of Danish Painting’ – Christoffer 
Wilhelm Eckersberg (1783-1853) [tot 
16/5] ❑ Geta Bratescu [30/4 tot 7/8] 
❑ ‘Uncharted Territory’ – Haegue Yang 
[30/4 tot 30/4/2017]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Fluidity’ – Simon Denny, Pierre 
Huyghe, Lee Lozano, Melanie Gilligan, 
Mladen Stilinovic… [tot 10/4] 
❑ ‘The Gregory Battcock Archive’ – 
Joseph Grigely [tot 5/6] 
❑ Ben Rivers [23/3 tot 3/7] 
❑ Katja Novitskova [23/4 tot 3/7]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Tobias Madison [tot 24/4]

❑ ‘Selbstgespräche nähern sich wie scheue 
Rehe’ – Yves Netzhammer [tot 23/4] 
❑ ‘Homosexualität_en’ [13/5 tot 4/9]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 10-18u
❑ Jon Rafman [tot 1/5] 
❑ ‘RADAR: Effrosyni Kontogeorgou’ [tot 
1/5]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Remember Lidice’ – Sanja Ivekovic, 
Lawrence Weiner, Christian Boltanski, 
Maja Bajevic, Dan Perjovschi… [tot 8/5]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911.231.24.03 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Scroll Down And Keep Scrolling’ – 
Fiona Banner [24/3 tot 29/5]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘System, Signal, Störung. Werke aus 
der Sammlung Böckmann’ – A.R. Penck 
[tot 3/4] ❑ ‘Gute Bauten Franken 2015 ‘ 
[tot 3/4] ❑ ‘WE transFORM. Kunst und 
Design zu den Grenzen des Wachstums’ 
– Michael Beutler, Mark Dion, Institute 
of Design Research Vienna, Richard 
Buckminster Fuller, Martin Beck… [18/3 
tot 19/6]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Displacements’ – Andrea Robbins and 
Max Becher [18/3 tot 15/5]

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’ – Candice 
Breitz, Kristof Georgen, Rodney Graham, 
Ragnar Kjartansson, Christian Marclay… 
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Video Quartet’ – 
Christian Marclay [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Frischzelle_22’ – Raphael Sbrzesny 
[tot 8/5] ❑ ‘Amie Siegel. Part 2. 
Ricochet’ [tot 15/5] ❑ ‘Ponderosa’ – 
Candice Breitz [9/4 tot 28/8]

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] ❑ ‘Albrecht Dürer 
and Lucas van Leyden: Art and Life 
around 1500’ [tot 3/4] 
❑ ‘Magic of modernism’ – Giorgio de 
Chirico (1888–1978) [18/3 tot 3/7] 
❑ ‘The artist and his Self. The abstract 
self-portrait in photography’ – Marcel 
Broodthaers, Timm Ulrichs, Camill 
Leberer, Joseph Beuys, Klaus Rinke… 
[17/4 tot 4/9]

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

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘Wolfsburg Unlimited. A City as World 
Laboratory’ – John Bock, Luc Tuymans, 
Franz Ackermann, Douglas Gordon, 
Julian Rosefeldt… [24/4 tot 11/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Sexualität in der digitalisierten 
Kultur: Verführen’ [tot 3/5]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ ‘Digital Archives’ – Arno Auer, Ryoji 
Ikeda, Trevor Paglen, Superflux… [tot 
29/5]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75 
di 10-20u, woe-zo 10-18u
❑ ‘Kurt-Schwitters-Preis der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung 
2015: Orphan Patterns’ – Pierre Huyghe 
[tot 24/4] ❑ ‘The Big Shots’ – Niki de 
Saint Phalle [26/4 tot 29/1/2017]

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] 
❑ ‘You’ll be there when I’ll be near’ 
– Hannah Weinberger [tot 3/4] 
❑ ‘Concerning Concrete Poetry’ – Henri 
Chopin, Paul de Vree, Ian Hamilton 
Finlay, Ferdinand Kriwet, Dieter Roth, 
Edward Wright… [tot 3/4] 
❑ ‘We refugees – On the right to have 
rights’ [22/4 tot 12/6] 
❑ ‘Debutants Exhibition’ – Melanie 
Dorfer / Jörg Sobott [22/4 tot 12/6]

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] ❑ ‘Global Games’ 
[tot 17/4] ❑ ‘AppArtAward 2015 – 
Highlights’ [tot 17/4] ❑ ‘Virtual Sound 
Gallery’ [tot 17/4] ❑ ‘Global Control and 
Censorship’ [tot 1/5] ❑ ‘Allah’s 
Automata. Artifacts of the Arab Islamic 
Renaissance (800–1200)’ [tot 21/8] 
❑ ‘The Infosphere of the 19th century’ 
[tot 1/5] ❑ ‘Marathon der Tiere’ – rosalie 
[tot 17/4] ❑ ‘New Sensorium. Exiting 
from Failures of Modernization’ [tot 4/9] 
❑ ‘Museum of Oil’ [15/4 tot 14/9] 
❑ ‘The Appearance of That Which Cannot 
be Seen’ – Armin Linke [16/4 tot 21/8] 
❑ ‘Reset Modernity!’ [16/4 tot 21/8]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Galesburg, Illinois+’ – Stephen Prina 
[tot 17/4] ❑ ‘Werklinien’ – Joseph Beuys 
[1/5 tot 4/9]

Köln

kjubh
Dasselstraße 75 – 0221 860 87 11 
do 18-20u, za-zo 16-18u
❑ ‘Arbeiten auf Papier’ – Stefan Steiner, 
Andreas Grosz [tot 3/4]

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6  
0221.21.70.21 
di-zo 11-18u
❑ ‘Mice’ – Uri Aran [tot 27/3] 
❑ Andro Wekua [15/4 tot 19/6]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Here and Now at Museum Ludwig’ 
– Heimo Zobernig [tot 22/5] 
❑ ‘Fer nand Léger. Paint ing in Space’ 
[9/4 tot 3/7] 
❑ ‘2016 Wolfgang Hahn Prize’ – Huang 
Yong Ping [13/4 tot 28/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘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… [tot 29/5]

Temporary Gallery – Centre for 
contemporary art
Mauritiuswall 35 – 0221 302 344 66 
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Choses tuées’ – gerlach en koop [tot 
20/3] 
❑ ‘Between One Time and Another’ – 
Mathieu K. Abonnenc, Fadlabi, Rana 
Hamadeh, Kapwani Kiwanga [15/4 tot 
19/6]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u
❑ ‘Palmyra: What’s Left? Louis-François 
Cassas (1756–1827) and his travels in 
the Middle East’ [tot 8/5]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Forces Behind the Forms. 
Geological History, Matter and Process 
in Contemporary Art’ – Roger Hiorns, 
Per Kirkeby, Olafur Eliasson, Hans 
Schabus, Nina Canell… [20/3 tot 31/7]

Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17 
wo-ma 10-22u
❑ ‘Carambolage’ – Boucher, Giacometti, 
Rembrandt, Man Ray, Annette 
Messager… [tot 4/7] 
❑ Seydou Keïta (1921-2001) [31/3 tot 
11/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Corpus’ – Helena Almeida [tot 22/5] 
❑ ‘Un ouvrier du regard’ – François 
Kollar (1904-1979) [tot 22/5] 
❑ ‘Mésoamérique: l’effet ouragan’ 
– Edgardo Aragón [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… [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: The House of Horrors’ – 
Sturtevant [tot 15/5] 
❑ ‘Accrochage dans les collections 
permanentes: Hugh Weiss, Le dernier 
voyage’ [tot 22/5] 
❑ ‘Accrochage dans les collections 
permanentes: Alain Séchas, Coup de 
vent’ [tot 2/9] 
❑ ‘Présentation des acquisitions 2015 du 
Comité pour la photographie’ – J.D’ 
Okhai Ojeikere, Malik Sidibé, Kaveh 
Golestan [tot 4/9] 
❑ ‘Peintre du temps suspendu’ – Albert 
Marquet (1875-1947) [25/3 tot 21/8] 
❑ ‘La Boîte de Pandore. Une autre 
photographie par Jan Dibbets’ – 
Eadweard Muybridge, Alwyn Bentley, 
Karl Blossfeldt, Berenice Abbott, Bruce 
Nauman, James Welling, Thomas Ruff… 
[25/3 tot 17/7] 
❑ ‘L’intensité d’un regard’ – Paula 
Modersohn-Becker (1876-1907) [8/4 tot 
21/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘L’innocence archaïque’ – Le Douanier 
Rousseau [22/3 tot 17/7] 
❑ ‘Charles Gleyre (1806-1874). Le 
romantique repenti’ [10/5 tot 11/9]

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 
[tot 16/5]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘La peinture corps et âme’ – George 
Desvallières (1861-1950) [15/3 tot 17/7] 
❑ ‘Dans l’atelier. L’artiste photographié, 
d’Ingres à Jeff Koons’ [5/4 tot 17/7]

Rouen

Musée des Beaux-Arts de Rouen
Es p la nade Mar cel Du c hamp 
02 35 71 28 40 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Corps fragmentés – collections de 
dessins du Musée des Beaux-Arts de 
Rouen, du Musée d’Art Moderne André 
Malraux (MuMa) du Havre et du Frac 
Haute-Normandie’ – Günter Brus, 
Théodore Géricault, Fabrice Hyber, 
Anne-Marie Schneider, Jean-Auguste-
Dominique Ingres, Bernardo Strozzi… 
[tot 23/5]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Aufschlussreiche Räume. Interieur als 
Porträt’ – Matthias Weischer, Richard 
Artschwager, Carlo Mollino, Simone 
Demandt, Andreas Schulze, Mark 
Manders… [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 [tot 3/4]

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Große Spritztour’ – Monika Baer [tot 
12/6]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Interventions into Architecture: 
Archive Gallery 2015/16’ [tot 4/9] 
❑ ‘Der Öffentlichkeit – Von den Freunden 
Haus der Kunst’ – Laure Prouvost [tot 
18/9] ❑ ‘Fugitive’ – James Casebere [tot 
12/6] ❑ ‘A History. Contemporary Art 
from the Centre Pompidou’ [25/3 tot 
4/9] ❑ ‘Capsule 06: Sara MacKillop’ 
[13/5 tot 18/9] 
❑ ‘Capsule 05: João Maria Gusmão & 
Pedro Paiva’ [13/5 tot 18/9] 

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘I got to have one of those. 
Contemporary Art from the Lenbachhaus 
and KICO Foundation’ [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Playback Room. A space for studio 
music – based on an idea by and in 
collaboration with Wolfgang Tillmans’ 
[tot 24/4] ❑ ‘Electric Ladyland’ – 
Michaela Melián [tot 12/6]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘Joaquín Sorolla. Spain’s Master of 
Light’ [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, Michel Majerus, 
Walter Swennen, René Daniëls… [tot 30/4] 
❑ ‘World Peace’ – Bruce Nauman [tot 6/4]

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
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/10] ❑ ‘The Good, The Bad, The Ugly’ 
– Konstantin Grcic [tot 18/9] 
❑ ‘Works on paper’ – Karel Appel [tot 
17/4] ❑ ‘Jewelry class Sigurd Bronger. 
Oslo National Academy of the Arts’ [tot 
3/4] ❑ ‘Untitled. Thomas Gentille. 
American Jeweler’ [tot 5/6] 
❑ ‘Housing Today. Don’t be afraid to 
participate! ‘ [17/3 tot 12/6]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ Rodney Graham [tot 23/4] 
❑ ‘12 months/12 films – Explorations in 
Space’ – William Kentridge, Mark 
Leckey, Doug Aitken, Francis Alÿs, Stan 
Douglas… [17/4 tot 1/5]

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

Münster

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

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

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Domplatz 10 – 0251 5907 01 
di-zo 10-18u
❑ ‘Cremer-Preis: Retired’ – FORT [tot 
5/6] ❑ ‘RADAR’ – Effrosyni 
Kontogeorgou [tot 1/5] 

Kunsthaus Kannen
Museum für Art Brut und Outsider Art

6. März – 1. Mai 2016
Huub Niessen, Mensen zoals jij en ik

Öffnungszeiten:  Dienstag – Sonntag 13-17 Uhr
Führungen: n.V. Montag – Freitag 9-17 Uhr

Alexianerweg 9 / D  –  48163 Münster • Fon +49 2501-966 20 560 
www.kunsthaus-kannen.de
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Sotteville-lès-Rouen

Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance 
02.35.72.27.51 
wo-zo 13u30-18u30
❑ ‘Fight or Flight’ – Geert Goiris [tot 10/4]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
1 allée du Musée – 03 20 19 68 88 
di-zo 10-18u
❑ ‘Amedeo Modigliani, l’œil intérieur’ 
[tot 5/6]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘Proposals for Monuments’ – Olga 
Jevric (1922-2014) [tot 17/4] 
❑ ‘A Lesson in Sculpture with John 
Latham’ [24/3 tot 19/6]

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]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Where the Shadows are so Deep’ 
– Imran Qureshi [tot 10/7] 
❑ ‘Strange and familiar. Britain as 
Revealed by International 
Photographers. Curated by Martin Parr’ 
– Henri Cartier-Bresson, Rineke Dijkstra, 
Robert Frank, Garry Winogrand… [16/3 
tot 19/6] 
❑ ‘Towards the Mean. Sampling 
Britishness Today’ [16/3 tot 19/6] 
❑ ‘The Barbican Exhibition: Designing 
for a Living City’ [19/3 tot 16/10]

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’ 
[tot 22/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘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] ❑ ‘Ai Weiwei 360’ [tot 20/11] 
❑ ‘Mavericks. Breaking the Mould of 
British Architecture’ [tot 20/4] 
❑ ‘Painting the Modern Garden: Monet 
to Matisse’ [tot 20/4] ❑ ‘Drawing – The 
Lines of Time’ – Ann Christopher RA [tot 
29/5] ❑ ‘In the Age of Giorgione’ [tot 
5/6] ❑ ‘Urban Jigsaw’ [27/4 tot 29/5]

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] 
❑ ‘Display: Anwar Shemza’ [tot 21/11] 
❑ ‘Display: Jo Spence’ [tot 21/11] 
❑ ‘Display: Hockney’s Double Portraits’ 
[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] ❑ ‘Conceptual Art in Britain: 
1964–1979’ [12/4 tot 29/8] ❑ ‘Pablo 
Bronstein: Historical Dances in an Antique 
Setting’ [26/4 tot 9/10] ❑ ‘Painting with 
Light. Art and Photography from the 
Pre-Raphaelites to the modern age’ [11/5 
tot 25/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘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… [tot 
12/6] ❑ Mona Hatoum [4/5 tot 21/8]

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

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Facing History: Contemporary 
Portraiture (Display)’ – Julian Opie, 
Grayson Perry, Ellen Heck, Maud Sulter, 
Gavin Turk, Bettina von Zwehl… [tot 
24/4] ❑ ‘Display: Architecture Now. V&A 
Museum of Design Dundee’ [tot 25/4] 
❑ ‘Display: Philip Webb (1831-1915)’ 
[tot 24/4] ❑ ‘Bejewelled Treasures: The 
Al Thani Collection’ [tot 10/4] ❑ ‘Display: 
Content and Form – Alison Britton’ [tot 
4/9] ❑ ‘Display – Curtain Up: Celebrating 
40 Years of Theatre in London’ [tot 31/8] 
❑ ‘Botticelli Reimagined. The enduring 
impact of the Florentine painter Sandro 
Botticelli (1445-1510) from the 
Pre-Raphaelites to today’ [tot 3/7] 
❑ Paul Strand (1890-1976) [19/3 tot 
3/7] ❑ ‘Undressed: A Brief History of 
Underwear’ [16/4 tot 12/3/2017]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
020 7522 7888 
di-zo 11-18u
❑ ‘Barjeel Art Foundation Collection: 
Imperfect Chronology – Debating 
Modernism II (1968-1987)’ – Huguette 
Caland, Marwan Kassab Bachi, Kamal 
Boullata… [tot 17/4] ❑ ‘Artists’ Film 
International’ – Rachel Maclean and 
Rohini Devasher [tot 3/4] ❑ ‘Parallel 
I-IV (2012-14)’ – Harun Farocki [tot 
15/5] ❑ ‘Electronic Superhighway 
(2016-1966)’ – Nam June Paik, 
Constant Dullaart, Cory Arcangel, Lynn 
Hershman Leeson, Roy Ascott… [tot 
15/5] ❑ ‘More flinching’ – Heather 
Phillipson [tot 17/4] ❑ ‘Artists’ Film 
International’ – Eva & Franco Mattes 
and Tor Jorgen van Eijk [5/4 tot 5/6] 
❑ ‘Barjeel Art Foundation Collection: 
Imperfect Chronology – Mapping the 
Contemporary I’ [26/4 tot 14/8]

Nederland
Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
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… [tot 
1/5]

Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80 
di-vr 11-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘De beuk erin! Samengesteld door 
gastcuratoren Guido Nieuwendijk en 
Marije Vermeulen (TADAprojects)’ – 
Koen Taselaar, Klaas Kloosterboer, 
Marjolijn de Wit, Jasper van der Graaf, 
Christian Gode, Jeroen Glas [tot 28/5]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Karel Appel – De Opera. De decors 
voor De Nationale Opera’ [tot 16/5]

Amsterdam

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ Alicja Kwade [tot 10/4] 
❑ Saskia Noor van Imhoff [tot 10/4] 
❑ ‘untitled (two takes on crisis): You Must 
Make Your Death Public – Curatoren: Jussi 
Koitela, Renée Mboya, Asep Topan’ – 
Philipp Gufler, Nicoline van Harskamp, 
Irwan Ahmett & Titia Salina [23/4 tot 
12/6] ❑ ‘untitled (two takes on crisis): 
Walk a Mile in My Moccasins – Curatoren: 
Laura Amann, Kateryna Filyuk, Alessandra 
Troncone’ – Gluklya, Okin Collective, Pedro 
Reyes, Adrien Tirtiaux, Arseny Zhilyaey… 
[23/4 tot 12/6]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 11-18u, za-zo 13-18u
❑ ‘The genome-binary continuum’ – Jens 
Wijnendaele [tot 30/6] 
❑ ‘Marres currents #3. Sightseeing – 
werk van pas afgestudeerde kunstenaars 
van kunstacademies in Zuid-Nederland, 
België en Duitsland’ [tot 1/4]

De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen – 020/6258284 
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… [tot 22/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 10-18u
❑ ‘Blanco’ – Awoiska van der Molen [tot 
3/4] ❑ ‘Life in Colour’ – Jacques Henri 
Lartigue (1884-1996) [tot 3/4] 
❑ ‘Traces of the Familiar’ – Jaya 
Pelupessy / Felix van Dam [18/3 tot 
24/4] ❑ ‘The vintage Prints’ – Disfarmer 
(1884-1959) [18/3 tot 5/6] ❑ ‘Calais. 
From Jungle to City’ – Henk Wildschut 
[8/4 tot 5/6]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘Unter dem Pantoffel stehen’ – Pere 
Llobera [19/3 tot 30/4] 
❑ Olga Balema [7/5 tot 18/6]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Pense-Bête II – Object: As an act. To 
Whom It May Concern’ – Raphael 
Langmair [tot 10/4]

PS
Madurastraat 72 
do-za 13-17u
❑ ‘Julian Dashper & friends’ – Steven 
Aalders, Tilman, Carla Klein, W.J.M. Kok, 
Michelle Grabner, Matthew Deleget… 
[tot 1/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Under Cover’ – Irma Boom [tot 16/4] 
❑ ‘Duo’ – Günter Tuzina [23/4 tot 21/5]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Seth Siegelaub: Beyond Conceptual Art’ 
[tot 17/4] ❑ ‘And You Were Wonderful, On 
Stage’ – Cally Spooner [tot 17/4] 
❑ Saskia Noor van Imhoff [tot 8/5] 
❑ ‘Wonen in de Amsterdamse School. 
Ontwerpen voor het interieur 1910-1930’ 
[9/4 tot 28/8] 
❑ Avery Singer [23/4 tot 31/7] 
❑ Bernadette Corporation [30/4 tot 28/8]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Interstellar Folklore’ – Jan Van Den 
Dobbelsteen [tot 19/3] ❑ Ido Vunderink 
[9/4 tot 30/4]

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84 
di-za 12-18u
❑ ‘Tekening tentoonstellingen’ – Pedro 
Bakker, Arno Kramer, Jacobien de Rooij, 
Erik Matthijssen, Ron Amir… [tot 3/4] 
❑ ‘Bedroom Posters’ – Sam Samiee [9/4 
tot 7/5] ❑ Naïmé Perrette [9/4 tot 7/5]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-zo 13-17u
❑ ‘Richard Lahuis portretteert 24 Drentse 
kunstenaars, schrijvers en performers’ [tot 
27/3] ❑ ‘Sporen van Mensheid’ – Liesbeth 
Takken [14/5 tot 29/5]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘Charley Toorop thuis in Bergen’ [tot 
20/3] ❑ ‘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 [tot 27/3]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘Bellissimo Thorsson’ – Helgi Thorsson 
[tot 27/3] ❑ Dunja Herzog [8/4 tot 8/5]

Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47 
070 444 3639 
wo-za 12-18u
❑ ‘Un certain regard – Group exhibition’ 
[tot 26/3]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Seeing, Not Seeing’ – Shigeo Arikawa 
[tot 20/3] ❑ ‘Different corners (fairy 
tales)’ – Sander Wiersma, Marit Dik, 
Damian Kapojos [16/4 tot 15/5]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ Andrea Freckmann – Lilian 
Kreutzberger [tot 20/3] 
❑ ‘Tekeningen, foto’s’ – Henri Jacobs, Ria 
Pacquee [10/4 tot 8/5]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ Karel Appel (1921-2006) [tot 16/5] 
❑ ‘De vergeten tijd. Tekeningen uit de 
vroege negentiende eeuw’ [tot 16/5] 
❑ Jan Toorop (1858-1928) [tot 29/5] 
❑ ‘Young Man Red’ – Jesse Wine [tot 
16/5] ❑ ‘The Vincent Award Room – De 
ruimte als portret’ – Jan Toorop, Matthias 
Weischer, Gino Severini, George Hendrik 
Breitner… [tot 3/7]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u, laatste zo/maand (of op 
afspraak)
❑ ‘A Case Summary’ – Jannis Kounellis 
[20/3 tot 7/5] ❑ ‘Off the Wall’ – Jan 
Wattjes [20/3 tot 7/5]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘Might as Well’ – Köken Ergun, 
Zachary Formwalt, Ronald Ophuis, L.A. 
Raeven, Jan Rothuizen, Julika Rudelius, 
Fernando Sánchez Castillo [tot 8/5]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Project 01 – To the end of the world 
or to the edge of the paper’ – Jos van 
Merendonk & Bob Law [tot 1/5]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Display Show’ – Haim Steinbach, Rita 
McBride, Amalia Pica, Christopher 
Williams, Koenraad Dedobbeleer… [tot 3/4] 
❑ ‘OpZicht: Esther Hovers’ [16/3 tot 3/5] 
❑ ‘Another Reality. After Lina Bo Bardi’ 
– Lina Bo Bardi / Céline Condorelli, 
Leonor Antunes, Manuel Raeder & 
Mariana Castillo Deball, Mike Cooter, 
Wendelien van Oldenborgh [6/4 tot 3/7]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Without firm Ground, Vilém Flusser 
and the Arts’ [19/3 tot 7/5]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Positions #2’ – Anna Boghiguian, 
Chia-Wei Hsu, Nástio Mosquito, Sarah 
Pierce [tot 3/4] ❑ ‘97 House Maids’ 
– Daniela Ortiz [tot 1/4] ❑ ‘Srinagar 
(2015)’ – Praneet Soi [tot 10/4] 
❑ ‘Werken op papier’ – Anna Staritsky 
(1908-1981) [tot 27/5] ❑ ‘Van wie is de 
straat? Visies op onze publieke ruimte’ 
[tot 30/4/2017] ❑ ‘Voltaire – de 
periferie van de vrijheid’ – Onno Dirker 
[21/3 tot 11/9] ❑ ‘Radically Mine! – 
Live. Scholieren exposeren in het Van 
Abbemuseum’ [15/4 tot 17/5] 
❑ ‘De jaren 80 – begin van het nu? Een 
alternatieve blik op de jaren 80’ [16/4 
tot 25/9]

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2016. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 april 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 May 15th, 2016.
Please send your information before
April 15th, 2016 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

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 10/4] ❑ ‘Nieuwe 
Wilden. Duits Neo-Expressionisme uit de 
jaren ‘80’ [30/4 tot 23/10]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Sprekende kleuren’ – Hans Wiesman 
[tot 28/3] ❑ ‘Architectuurfotografie, 7 
principes en Tiny TIM – 25 jaar FARO 
architectuur/stedenbouw/research: een 
driedubbeltentoonstelling’ [tot 10/4]

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

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6 – 023 5451581 
do-zo 12-17u
❑ ‘Notes from the Underground (i.h.k.v. 
Haarlemse Lente)’ [18/3 tot 20/3]

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] 
❑ ‘Franse Modernisten. Collectie: musée 
d’Art moderne de Troyes’ [19/4 tot 28/8]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Sebastiaan. Van martelaar naar gay 
icon’ [tot 30/9] 
❑ ‘Fotoboeken 1968-2015 en recent 
werk’ – Toon Teeken [tot 27/3] 
❑ ‘Hold Your Beliefs Lightly’ – Grayson 
Perry [tot 5/6]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9  
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘The Next Big Thing is Not a Thing’ – 
Philippe Starck, Roger Ballen and Die 
Antwoord, Pierre Bourdieu, The Yes Men, 
Liam Young, Adbusters… [tot 10/7]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 12-17u
❑ ‘Notes on Creativity’ – Ferran Adrià 
[tot 3/7]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
di-zo 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Here It Comes’ – Simone Forti [tot 
3/4] ❑ Melissa Gordon [10/4 tot 19/6]

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] ❑ ‘Longing for happier times. 
Mediakunst uit de collectie van het 
Kröller-Müller Museum’ – Willie Doherty, 
Mario García Torres, Jan Fabre, Cai 
Guo-Qiang, Matt Mullican, Hetty 
Huisman, herman de vries [tot 1/5]

Rotterdam

Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75 
wo-zo 12u30-17u30, gesloten op 
feestdagen
❑ ‘Territorial Drift’ – Otobong Nkanga, 
Lara Almarcegui, Pieter Paul Pothoven, 
Irene Kopelman, Ben Russell [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]

Huis Sonneveld
Jongkindstraat 12 – 010 4401200 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘A Mental Image – Blavatsky 
Observatory’ – Santiago Borja [tot 22/5]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ Susanna Inglada [tot 10/4] ❑ ‘Verbaas 
mij!’ – Philippe Halsman (1906 -1979) 
[tot 12/6] ❑ ‘The Museum of Everything’ 
– Morton Bartlett, Henry Darger, Nek 
Chand Saini, Guo Fengyi, Sam Doyle, 
Martín Ramírez… [tot 22/5] ❑ ‘Fatale 
kunst – Sara de Swart (1861-1951)’ 
– Sara de Swart, Isaac Israëls, Odilon 
Redon, Jan Toorop, Hendrik Breitner, 
Emilie van Kerckhoff… [19/3 tot 5/6] 
❑ ‘Drumming – de drummer in de spotlight’ 
– Pieter Boersma [19/3 tot 10/7]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘In mijn verzamelingen kan ik wonen’ 
– Lies Ros [tot 5/6] ❑ ‘Never odd or 
even’ – Diederik Klomberg [tot 11/9] 
❑ ‘Sensory Spaces 8’ – Mike Nelson [tot 
5/6] ❑ ‘Vocabulary of Solitude’ – Ugo 
Rondinone [tot 29/5] ❑ ‘Project 
Rotterdam’ – Koen Taselaar, Melle 
Smets, Christien Meindertsma, Weronika 
Zielinska… [tot 7/8] 

❑ Jan van de Pavert [tot 21/8] 
❑ James Lee Byars [tot 29/5]

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… [tot 
8/5] ❑ ‘Ulay/Polaroids’ [tot 1/5] 
❑ ‘American Neon Signs by Day & Night’ 
– Toon Michiels (1950-2015) [tot 1/5]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14  
010/476.76.44 
vr-zo 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Pushing Boundaries Expanding 
Frontiers’ – Melle Smets, Rachel Carey, 
Esmé Valk, Bart Koppe, Isabel 
Cordeiro… [tot 17/4]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Spending Quality Time With My 
Quantified Self’ – Momu & No Es, Anni 
Puolakka & Jenna Sutela, Amy Suo Wu, 
Anna Zett, Kate Cooper, Alexandra 
Navratil… [tot 10/4] ❑ ‘The Back Room 
I’ – Paul Beckman (1946–2000) [tot 
10/4] ❑ ‘Rotterdam Cultural Histories 
#7: performance-festival Perish (1997) 
– kunstenaarsinitiatief Duende’ [tot 8/5]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘GesammttkkunnsttMeshuggahhLaandt
ttt’ – Charlemagne Palestine [tot 1/5] 
❑ ‘Para / Fictions: forword’ – Calla 
Henkel & Max Pitegoff [tot 9/4/2017] 
❑ ‘Para / Fictions’ – Oscar Santillan 
[22/4 tot 3/7]

Schiedam

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

Noletloodsen
Buitenhavenweg 34 – 010 203 89 48 
di-zo 11-17u
❑ ‘Snapshot of a larger order. De 
Ketelfactory knalt uit zijn voegen!’ – Jan 
van Munster, Karin van Pinxteren, 
Roland Schimmel, Robert Zandvliet, 
Maria Blaisse… [16/4 tot 17/7]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse 
kunst na 1945’ [tot 4/9] ❑ ‘Het ABC van 
de Collectie’ [tot 22/5]

Sittard

De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460 
di-zo 11-17u
❑ ‘Life in the Projects and the Proposals’ 
– Nils Norman [tot 29/5]

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] 
❑ ‘Boekpresentatie NU’ – Joost Zwagerman 
& Marc Mulders [tot 22/5] ❑ Roni Horn 
[tot 29/5] ❑ ‘Mark Wallinger: Race, 
Class, Sex – een bijzonder bruikleen’ – 
[tot 22/1/2017] ❑ ‘Hindenburgline 
Project’ – L.J.A.D. Creyghton & Serge R. 
van Duijnhoven [9/4 tot 21/8]

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… [tot 1/5]

Wijlre

Hedge House
Kasteelwijlreweg 1 – 043.450.26.16 
do-vr 11-17u
❑ ‘Compositions Trouvées’ – Kim Zwarts 
[24/3 tot 30/6]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘De zaak Van Gogh’ – Loek Grootjans 
[tot 1/5]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘De familie Craeyvanger’ – Gerard ter 
Borch, Caspar Netscher, Paulus Lesire [tot 
17/4] ❑ ‘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] ❑ ‘Machteld. De muze 
van Karel Appel’ [tot 17/4] ❑ ‘Expressio-
nisme van ‘Brücke’ en ‘Der Blaue Reiter’’ 
[28/4 tot 18/9] ❑ ‘Rob Scholte’s 
Embroidery Show’ [28/4 tot 18/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Andere Wege’ – Jos Nünlist [tot 10/4] 
❑ ‘Caravan 1/2016: Katharina Anna 
Wieser’ [tot 10/4] ❑ ‘Camille Graeser und 
die Musik’ [tot 10/4] ❑ ‘On Occasion’ 
– Ceal Floyer [tot 10/4] ❑ João Maria 

Gusmão & Pedro Paiva [30/4 tot 31/7] 
❑ ‘Manor Kunstpreis 2016’ – Marta 
Riniker-Radich [30/4 tot 31/7] ❑ ‘Caravan 
2/2016 Ausstellungsreihe für junge Kunst’ 
– Dunja Herzog, Esther Kempf, Augustin 
Rebetez, Francisco Sierra… [30/4 tot 7/8]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Metamorphoses of landscape’ – Jean 
Dubuffet (1901–1985) [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 [tot 
17/4] ❑ ‘More Heat Than Light’ – Sam 
Lewitt [1/4 tot 29/5]

Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83 
di-zo 11-18u
❑ Reinhard Mucha [19/3 tot 16/10] 
❑ ‘Sculpture on the Move 1946–2016 
– Grand inaugural special exhibition at 
the new and enlarged Kunstmuseum 
Basel’ [19/4 tot 18/9] ❑ ‘Drawings and 
Prints’ – Banett Newman [19/4 tot 7/8]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Milka Ritter Sport’ – Wolfgang 
Breuer [tot 3/4] ❑ Ull Hohn – Megan 
Francis Sullivan [23/4 tot 5/6]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 31/12] 
❑ ‘Chinese Whispers. Recent Art from 
the Sigg & M+ Sigg Collections’ [tot 
19/6] ❑ ‘“Degenerate” Art at the 
Museum of Fine Arts Berne’ [7/4 tot 
21/8]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee. Pictures in motion’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Chinese Whispers. Recent 
Art from the Sigg und M+ Sigg 
Collections’ [tot 19/6]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Collectionneurs. Werke aus der 
Sammlung des Kunstmuseums Luzern 
und einer Genfer Privatsammlung’ [tot 
27/11] ❑ ‘Warum ich mich in eine 
Nachtigall verwandelt habe’ – Katinka 
Bock, Hans Josephsohn, Fabian Marti 
[tot 29/5] 
❑ Lorenzo Mattotti [16/4 tot 3/7]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Liquid’ – Oskar Schmidt [tot 3/4] 
❑ ‘Total Records – Vinyl & Fotografie’ 
[tot 16/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
wo-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ ‘I Doubt You Share My Sensitivity’ – 
Maureen Kägi [tot 10/4] 
❑ Salvatore Arancio [8/5 tot 17/7]

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] 
❑ William Tucker [tot 22/5] 
❑ Hans Arp [tot 22/5] 
❑ ‘kalli rroos ‘ – Richard Tuttle [tot 24/6] 
❑ ‘Von Giorgio de Chirico bis Alighiero 
Boetti. Italienische Zeichnungen und 
Druckgraphik aus der Sammlung’ [10/5 
tot 30/10]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u
❑ ‘The Playground Project’ – Aldo van 
Eyck, Isamu Noguchi, Palle Nielsen, 
Group Ludic, Yvan Pestalozzi, Piotr 
Uklanski… [tot 15/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Dadaglobe. Reconstructed’ – Hans 
Arp, André Breton, Max Ernst, Hannah 
Höch, Sophie Taeuber-Arp… [tot 1/5] 
❑ Pipilotti Rist [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
❑ ‘Forking at Perfection’ – Ian Cheng 
[tot 16/5] ❑ ‘Collection on Display: 
Momentary Monuments’ – Henrik 
Olesen, Thomas Schütte, Ragnar 
Kjartansson, Dani Gal, Marc Camille 
Chaimowicz… [tot 16/5]
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Personalia

Koen Brams Onderzoeker, curator en publicist. Initiator 
van The Mobile and Temporary Studio for Research and 
Production. Samensteller van de Encyclopedie van fictieve 
kunstenaars (Nijgh & Van Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 
2003; JRP/Ringier, 2011). Recente publicatie: Opus 1. The 
Artist’s Beginnings (redactie i.s.m. Ulrike Lindmayr en Dirk 
Pültau), Roma Publications, Amsterdam, 2015. Recente 
tentoonstelling: Jef  Cornelis – TV works (1964-1997)/Jef  
Cornelis – Obras de Televisão (1964-1997), Galeria da 
Culturgest, Porto, 23 mei – 29 augustus 2015.
T.J. Clark Kunsthistoricus. Hij doceerde aan verschillende 
instellingen in Engeland en de V.S., waaronder de University 
of  California, Berkeley (1988-2010). Hij publiceerde onder 
meer The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France 
1848-1851 (London, Thames & Hudson, 1973), Image of  
the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution (London, 
Thames & Hudson, 1973), The Painting of  Modern Life: Paris 
in the Art of  Manet and his Followers (London, Thames & 
Hudson, 1985), Farewell to an Idea: Episodes from a History 
of  Modernism (New Haven & London, Yale University Press, 
1999), The Sight of  Death: An Experiment in Art Writing 
(New Haven & London, Yale University Press, 2006) en 
Picasso and Truth: From Cubism to Guernica (Princeton (New 
Jersey), Princeton University Press, 2013).
Marc De Cock Oud-voorzitter van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) (1979-1995). 
Gewezen lid van de Toezichtscommissies van het Museum 
voor Schone Kunsten en het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent.
Kersten Geers Was in 2002 mede-oprichter van Office 
Kersten Geers David Van Severen in Brussel. Hij is professor 
aan de École polytechnique fédérale de Lausanne en Louis I. 
Kahn Visiting Assistant Professor aan de Yale School of  
Architecture. Een overzichtstentoonstelling van het werk 
van Office loopt nog tot 3 mei in Bozar; op 24 maart ver-
schijnt de catalogus bij Walther König.
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.
Rudi Laermans Gewoon hoogleraar Sociale Theorie aan 
de Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. 
Zopas verscheen zijn boek Moving Together: Making and 
Theorizing Contemporary Dance bij Valiz, Amsterdam (2015).
Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties: The clandestine in the 
work of  Jef  Cornelis (i.s.m. Koen Brams), Jan van Eyck 
Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009; Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (i.s.m. 
Koen Brams), Köln, DuMont, 2011; Opus 1. The Artist’s 
Beginnings (i.s.m. Koen Brams en Ulrike Lindmayr), Roma 
Publications, Amsterdam, 2015.
Daniël Rovers Schrijver, onder meer van het essayboek De 
figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs (Amsterdam, Wereld-
bibliotheek, 2011), de roman Walter (Amsterdam, Wereld-
bibliotheek, 2011) en de bundel (anti)reisverhalen De zon is het 
probleem niet (Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2014). 
Dirk Somers Richtte in 2011 te Antwerpen het bureau 
Bovenbouw Architectuur op. Sinds 2003 is hij docent 
architectonisch ontwerp aan de TU Delft, en sinds 2011 
professor architectuurontwerp aan de UGent. Bovenbouw 
realiseert momenteel onder meer een bouwblok in de Cadix-
wijk in Antwerpen (samen met Sergison Bates Architects 
en Bulk Architecten), een woonproject in Mechelen en een 
school in Berlaar.
Jan De Vylder Was in 2010 mede-oprichter van het Gentse 
bureau architecten de vylder vinck taillieu (advvt). Hij is 
gastprofessor aan verschillende buitenlandse architectuur-
scholen en programmadirecteur architectuur aan Sint-
Lucas Gent en Brussel. In 2013 werd een nummer van 2G 
aan het werk van advvt gewijd. Binnenkort verschijnt een 
monografie in de reeks De aedibus van Quart Verlag, Luzern.
Jo Taillieu Was in 2010 mede-oprichter van het Gentse 
bureau architecten de vylder vinck taillieu (advvt). Hij is 
gastprofessor aan verschillende buitenlandse architectuur-
scholen en was van 2002 tot 2012 praktijkassistent aan de 
UGent. Recent realiseerde advvt onder meer woonzorgcen-
trum Wivina in Groot-Bijgaarden, een reeks serviceflats in 
Antwerpen, en een kinderdagverblijf  in Ukkel.
Christophe Van Gerrewey 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; en redacteur 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).

Advisory Board

Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität  
 Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen) 

Submissions to De Witte Raaf  may be written in Dutch, English, French or 
German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be) for consideration. 
Articles are subject to a process of  peer review; the final decision to pro-
ceed to publication rests with the Editor. All texts are published in Dutch.

Rudi Laermans – Eternal Bildung?
This essay reflects on the German (untranslatable) notion of  
‘Bildung’ – denoting ‘self-realisation’ through permanent self-
education in science, culture and the arts – as a key concept in 
the self-description and self-legitimation of  the arts. Why does this 
200-year-old notion, Laermans wonders, still seem so inevitable 
when we want to defend the ‘necessity’ of  art and (thus) of  
governement support for the arts? He discusses the sociogenesis of  
the idea of  Bildung and Bildung-through-the-arts, and the major 
changes it has undergone until recently. Laermans concludes that 
Bildung is still a valuable concept when stripped of  its exclusivism 
and moralism. Bildung then, stresses the difference between what 
we are and what we could be, both in the negative and positive 
senses. Nowadays, defending this notion means preserving the 
open space between ‘being’ and ‘becoming’ human.
art theory – Bildung – cultural politics – Friedrich Schiller

Daniël Rovers – Words and pictures. Conversation with T.J. Clark 
This in-depth interview with British art historian T.J. Clark 
(°1943) discusses his focus on the social context of  art, but still 
more dwells upon his conviction that the ‘slow’ image of  painting 
possesses specific qualities and meanings that resist verbalization. 
The conversation discusses how Clark developed both aspects 
from his student days onwards until his book on two paintings by 
Poussin, The Sight of  Death (2006). In this book Clark pursues a 
particular method of  repeatedly, attentively and self-correctively 
(re)looking at paintings. The conversation ends with the question 
of  how this practice can be taught.
T.J. Clark – social history

Christophe Van Gerrewey – Studying architecture. Conver sations 
on architecture design studios and education in architecture with 
Kersten Geers, Dirk Somers, Jan De Vylder and Jo Taillieu
This contribution consists of  three interviews with architects about 
their teaching practice: Kersten Geers (Office Kersten Geers David 
Van Severen), Dirk Somers (Bovenbouw Architecture) and Jan De 
Vylder & Jo Taillieu (architects de vylder vinck taillieu). Themes 
discussed are the pedagogical strategies they have developed to 
concentrate on specific aspects of  architecture such as materiality 
and construction or contextuality. Another important theme is the 
relation between architectural practice and architectural history: 
how to deal with history in architecture design studios?
architecture education – contemporary architecture

Koen Brams & Dirk Pültau – 1974-1982: the triumphs of  (an 
association for) a ghost museum. Conversation with Marc De 
Cock, former president of  the ‘Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst’, Ghent (part 3)
This is the third episode of  a conversation with Marc De Cock, 
former president of  the ‘Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst’ (V.M.H.K.) [Association for the Museum of  
Contemporary Art] in Ghent. It covers the time span from 1974 
– the year before the Ghent Museum of  Fine Arts split into two 
museums, one for ‘ancient art’ and one for ‘contemporary art’ 
– until 1982, when a prestigious exhibition of  the collection of  
the young museum was organized in the Palais des Beaux-Arts 
(Brussels) and a first catalogue of  the collection was published. 
Also discussed are the election of  Jan Hoet as the first director of  the 
young museum and his early policy, Marc De Cock’s activities on 
the Acquisition Committee of  the new museum, and his activities 
as a secretary and – from 1979 – Chair of  the Association for the 
Museum of  Contemporary Art. 
Marc De Cock – Museum History – Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) – Stedelijk Museum van 
Actuele Kunst (Ghent) 

Koen Brams – Seth Siegelaub: exhibition & catalogue
This is a review of  the exhibition Seth Siegelaub: Beyond Conceptual 
Art which is on show in the Stedelijk Museum Amsterdam until 17 
April. Brams analyses the curators’ translation of  the multifaceted 
trajectory of  Siegelaub – best known for organizing exhibitions 
of  so-called ‘conceptual art’ – into an exhibition that could be 
characterized as an ‘archipelago in which bigger islands lie next to 
smaller ones, most of  them interconnected’.
Seth Siegelaub (1941-2013) – Stedelijk Museum Amsterdam

Fieke Konijn – Artistic self-management in the fifties and sixties. 
On The Artist as Curator. Collaborative Initiatives in the Interna-
tional Zero Movement 1957-1967
Konijn discusses a recent publication entitled The Artist as Curator. 
Collaborative Initiatives in the International Zero Movement 1957-
1967. She takes issue with the book for making exaggerated 
claims about the presupposed ‘newness’ of  certain activities of  
artists in this period – like organizing exhibitions and exhibiting 
in ‘unconventional’ spaces – and for its suggestion (implied by 
the title) that these artists would thus be the precursors of  the 
contemporary ‘curator’.
Post-War Art – Stedelijk Museum Amsterdam – ZERO
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Future Vocabularies/ 
Instituting Otherwise/

Unstated (or, Living Without Approval) 
30.01.–01.05.2015

Met: Abdullah Abdul & Masun Hamo, Lawrence Abu Hamdan, Campus in Camps, Decolonizing 
Architecture Art Residency (DAAR), Nicoline van Harskamp, Aernout Mik, New World Academy, 
New World Summit, Société Réaliste, Hito Steyerl, Stefanos Tsivopoulos en We Are Here.
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