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T.J. CLARK

Een visie op Europa uit 1950:

‘Twee wereldoorlogen in één generatie, 
gescheiden door een ononderbroken reeks 
van lokale oorlogen en revoluties, hebben 
niet geleid tot een vredesverdrag voor de 
overwonnenen, noch tot een adempauze 
voor de overwinnaar, maar tot het voorge-
voel dat de twee resterende wereldmachten 
afstevenen op een derde wereldoorlog. Deze 
periode van bang afwachten lijkt op de stilte 
die intreedt nadat alle hoop verloren is. We 
hopen niet langer op een uiteindelijk herstel 
van de oude wereldorde met al haar tradi-
ties, en we verwachten evenmin dat de ver-
strooide populaties uit de vijf  continenten, 
die in een chaos gestort zijn door het geweld 
van oorlogen en revoluties en door het toe-
nemend verval van wat nog intact is geble-
ven, opnieuw in de wereld geïntegreerd 
raken. Hoe verschillend de voorwaarden en 
omstandigheden ook zijn, we stellen de ont-
wikkeling van identieke fenomenen vast – 
ontheemding op een nooit eerder geziene 
schaal en ontworteling van een nooit eerder 
geziene radicaliteit […].
 Het is alsof  de mensheid verdeeld is: de ene 
helft gelooft in de menselijke almacht (van-
uit de gedachte dat alles mogelijk is, als men 
maar weet hoe de massa’s te organiseren), 
de andere helft beschouwt machteloosheid 
als de belangrijkste levenservaring.
 Binnen het historische en politieke den-
ken geldt een slecht omschreven, maar 
algemeen aanvaarde overtuiging dat de 
beschaving overal ontzield raakt en op 
instorten staat. Alhoewel de beschaving in 

sommige delen van de wereld beter bewaard 
lijkt dan in andere, is ze nergens in staat om 
het potentieel van deze tijd in goede banen 
te leiden of  om hedendaagse verschrikkin-
gen afdoend het hoofd te bieden.’ *

De profetie is van Hannah Arendt in het oor-
spronkelijke woord vooraf  uit 1950 van The 
Origins of  Totalitarianism. Toen ze in 1966 
een nieuw voorwoord schreef  en kort terug-
blikte op haar oorspronkelijke verdict, klonk 
ze ietwat verontschuldigend. Het boek was 
grotendeels geschreven tussen 1945 en 
1949, en moest achteraf  worden beschouwd, 
zo meende ze inmiddels, als een voorzichtige 
poging te begrijpen wat in de eerste helft van 
de twintigste eeuw gebeurd was, ‘nog niet 
sine ira et studio, altijd nog vol treurnis en 
rouw, maar niet langer in sprakeloze verbol-
genheid en onmachtig afgrijzen’. ‘Mijn oor-
spronkelijke woord vooraf  heb ik in deze uit-
gave behouden om de gemoedsgesteldheid 
van die jaren aan te geven.’
 Ik kan me haar ongemak voorstellen. 
Toen de tweede druk van The Origins of  
Totalitarism verscheen, halfweg de jaren 
zestig, leek de toon en zelfs de teneur van 
haar beschouwing over het fascisme en het 
stalinisme uit 1950 al wat gedateerd. De 
wereld – of  in ieder geval de wereld van 
Europese intellectuelen, al dan niet terug-
gekeerd uit ballingschap – had beslist dat de 
grote catastrofe van de twintigste eeuw 
voorbij was. Velen waren ervan overtuigd 
dat 1962, het jaar van de Cubaanse raket-
tencrisis, het einde ervan had gemarkeerd. 
En wat voor beschavingscrisis er ook op die 
vreselijke catastrofe was gevolgd – Arendt 
en haar vrienden waren allesbehalve zeker 
hoe ze de nieuwe situatie moesten duiden, 

en ze waren bepaald niet geneigd er een 
keerpunt in te zien van het voortschrijdende 
verval en de groeiende machteloosheid in 
maatschappelijke middens – die nieuwe toe-
stand kon immers niet langer beschreven 
(of  afgebeeld) worden in een traditioneel-
historische (heroïsche) vertelling. De val 
van Europa had plaatsgevonden, tientallen 
miljoenen mensen waren gestorven, maar 
de val van Europa was geen nieuwe val van 
Troje gebleken. Yeats’ wrede god was niet 
verschenen. Misschien was de ‘grondstruc-
tuur van de beschaving’ in puin geschoten; 
maar die puinhopen hadden, in de jaren na 
1950, niet geleid tot een nieuwe holocaust 
of  een definitieve nucleair-funeraire vuur-
zee. In plaats van de banaliteit van het 
kwaad had je voortaan de banaliteit van de 
Gegarandeerde Wederzijdse Vernietiging.

‘Twee wereldoorlogen in één generatie, 
gescheiden door een ononderbroken reeks 
van lokale oorlogen en revoluties’: het 
spreekt misschien wel voor zich dat voor de 
generatie van Arendt één revolutie symbool 
stond voor de verschrikkingen van de voor-
bije jaren: de Spaanse Burgeroorlog – de bij-
zonder gewelddadige, fundamentele strijd 
tussen het fascisme en het communisme, 
met zowel aan de zijde van links als van 
rechts strijders uit de hele wereld. Dat was 
de historische mijlpaal uit de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw. Picasso had er 
in zijn Guernica op een onvergetelijke manier 
getuigenis van afgelegd.
 Het schilderij doet dat natuurlijk nog 
altijd. Arendt heeft zich mogelijk terecht 
een beetje opgelaten gevoeld door de dra-
matische, geëxalteerde, ‘catastrofale’ toon 
van haar voorwoord uit 1950, en ze had 

Guernica (1937) van Pablo Picasso is hét 
(moderne) historiestuk van de twintig-
ste eeuw. Het geeft op indringende wijze 
vorm aan het oorlogsgeweld van die 
eeuw en meer bepaald aan de strijd tus-
sen het fascisme en het communisme, 
twee van de ‘grote verhalen’ die de eeuw 
in onze verbeelding beheersen. Twintig 
jaar later schilderde Picasso echter nog 
een andere monumentale voorstelling 
van twintigste-eeuws oorlogsgeweld: 
de muurschildering De val van Icarus 
(1958), voor het Unescohoofdkwartier 
in Parijs. In de openingstekst van dit 
nummer merkt T.J. Clark op dat de 
Picasso Studies nauwelijks een woord 
veil hebben voor dit officiële kunstwerk 
en dat heeft volgens hem alles te maken 
met Picasso’s poging om Guernica ‘ach-
ter zich te laten’. De verschillen met het 
oudere historiestuk kunnen dan ook 
niet groter zijn. Terwijl Guernica een 
oorlogsscène toont met grote drama-
tische eenheid laat de Icarus een vol-
komen ondramatische strandscène (!) 
zien waarin enkele ‘badgasten’ zonder 
enige interactie naast elkaar zijn gezet. 
De enige verwijzing naar geweld is een 
ruw geschetst figuurtje – half  mens, 
half  spin – dat met zijn hoofdje naar 
beneden in een zwart gat in het blauwe 
zeevlak lijkt te storten en dat door de 
‘badgasten’ niet eens wordt opgemerkt. 
Door die antitotaliserende, antidrama-
tische tendens, aldus Clark, vertolkt de 
Icarus het ‘posthistorische’ besef  dat 
het geweld van de twintigste eeuw ‘niet 
langer beschreven (of  afgebeeld) [kon] 
worden in een traditioneel-historische 
(heroïsche) vertelling’. En laat dat nu 
juist, merkt hij op, een waarheid zijn 
die de westerse landen nog steeds niet 
hebben geassumeerd. Zij blijven hun 
identiteit – à la Guernica – vanuit hun 
‘gefantaseerde verhouding tot de strijd 
van het fascisme en het communisme’ 
of  vanuit een ander ‘heroïsch’ verleden 
definiëren. Het is duidelijk dat Clark 
hiermee ook het Verenigd Koninkrijk 
(van de toen nakende Brexitstemming) 
in gedachten heeft – ‘in hoeverre is de 
manier waarop het Verenigd Koninkrijk 
zijn rol in de wereld opvat eigenlijk 
veranderd […]’, vraagt hij zich af. Is 
Picasso’s ‘nooit gerecipieerde’ Icarus 
flessenpost voor het Europa van de 
Brexit?
 Koen Brams & Jeroen Staes pre-
senteren de tweede episode van een 
reeks bijdragen over de relatie van de 
Amerikaanse kunstenaar James Lee 
Byars met België. Centraal staat het 
televisieprogramma The World Question 
Center (regie: Jef  Cornelis) dat op 28 
november 1969 werd uitgezonden van-
uit Studio 1 van de Belgische Radio & 
Televisie. In dit programma treedt Byars 
telefonisch in contact met ‘knappe 
koppen’ wereldwijd om hen vragen te 
ontfutselen. De inkleding van het eve-
nement roept de humanistische idee 
van wereldomspannende vrede op (niet 
toevallig komt Unesco even ter sprake). 
Jeroen Staes gaat in op de voorgeschie-
denis van deze spectaculaire tv-uitzen-
ding en op Byars’ performance This is 
the Ghost of  James Lee Byars Calling 
(waarvan de derde versie voor de 
Antwerpse experimentele ruimte A 37 
90 89 werd gerealiseerd). Aanvullend 
publiceren we transcripties van het 
World Question Center en van een recent 
opgedoken filmpje (uitgezonden op 
15 april 1970) over Byars’ publicatie 
100.000 Minutes (een uitgave van de 
Antwerpse Wide White Space Gallery).
 Tot slot twee tentoonstellingsbespre-
kingen: Fieke Konijn neemt Opwinding 
(Stedelijk Museum) onder de loep, 
een terugblik door Rudi Fuchs op zijn 
aankoopbeleid in drie Nederlandse mu-
sea, en stelt de actuele relevantie van 
Fuchs’ ahistorische presentatiestrategie 
in vraag. Steven Humblet analyseert 
Dibbets’ radicale visie op de relatie tus-
sen fotografie en beeldende kunst in La 
Boîte de Pandore. Une autre photographie 
par Jan Dibbets (Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris).

Pablo Picasso

De val van Icarus, muurschildering voor de centrale hal van het ‘Bâtiment des Conférences’ van Unesco, Parijs, 1958
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allicht gelijk dat de ontwikkeling van mas-
sasamenlevingen in de late twintigste eeuw 
anno 1966 een andere invalshoek vereiste. 
Maar haar afweging is evenzeer tijdsgebon-
den gebleken. De late twintigste eeuw, zo 
stelde ze, zou alleen met zichzelf  in het reine 
kunnen komen als ze zou inzien dat de strijd 
om de hemel op aarde (de klasseloze maat-
schappij, het duizendjarige rijk) voorgoed 
voorbij was. Die strijd heeft plaatsgemaakt 
(zo veronderstelt Arendt) voor een ‘quasi-
historische’ of  akelige klucht – nog altijd 
bloedovergoten en richtingloos, maar ont-
daan, door het bewijs van Auschwitz en de 
Goelag, van het levensgevaarlijke idee dat 
alles mogelijk is. En met deze posthistori-
sche (postheroïsche) werkelijkheid zouden 
we moeten leren leven, geloofde ze – al was 
het maar om er kritiek op te leveren. Maar 
we kunnen dit slechts doen, stelt ze in haar 
voorwoord van 1966, als we erin slagen de 
hel van het totalitaire tijdperk met verwon-
dering en zonder illusies te bezien. We 
mogen niet toestaan dat de eerste helft van 
de twintigste eeuw gelijkgesteld wordt aan 
de menselijke conditie. We moeten ons los-
maken van die mythe.
 Maar dat is onmogelijk gebleken. Guernica 
leeft voort. Of  om het voorzichtiger te stel-
len: het verbazingwekkende aan veel 
21e-eeuwse samenlevingen, vooral in die 
landen die betrokken waren bij de oorlogen 
en revoluties die Arendt in gedachten heeft, 
is het feit dat ze zich blijven definiëren – als 
het gaat om de mythe, om het nationale 
bewustzijn van een imaginair verleden en 
heden – in de schaduw van dat alweer verre 
verleden. De gefantaseerde verhouding tot 
de strijd van het fascisme en het commu-
nisme verleent of  ontneemt hen hun identi-
teit. Duitsland blijft het grote voorbeeld, in 
zijn eindeloze dubbele verbondenheid met 
(zijn schuld aan en karikatuur van) de ver-
ledens van het nazisme en het stalinistische 
‘Oosten’. Rusland – met zijn neobolsjewisti-
sche hypernationalisme – beleeft de para-
noia van een eeuwigdurende omsingeling 
van Stalingrad. In Groot-Brittannië verhin-
dert de onophoudelijke riedel van de glorie-
jaren (en dat is precies ook de bedoeling) 
een grondige uiteenzetting met het eigen 
verleden als koloniaal imperium. (In hoe-
verre, zouden we ons kunnen afvragen, is 
de manier waarop het Verenigd Koninkrijk 
zijn rol in de wereld opvat eigenlijk veran-
derd – gewijzigd in onze verbeelding of  in 
mimetische of  ethische zin – sinds de ironie 
van Kipling en Conrad?)
 Picasso’s De val van Icarus, geschilderd in 
1958, is een wezenlijke, ontstellende beli-
chaming van Arendts posthistorisch per-
spectief. De muurschildering wil het tijd-
perk van Guernica definitief  afsluiten, en wel 
in de context van de naoorlogse internatio-
nale gemeenschap van de jaren vijftig: het 
VN-hoofdkantoor van de Organisatie voor 
Wetenschap, Economie en Onderwijs (de 
Unesco) in Parijs. De Icarus was een 
opdracht voor de centrale hal van het 
Bâtiment des Conférences van Unesco, en 
werd op 3 november 1958, tijdens de ope-
ning van het gebouw, voor het eerst getoond 
aan het publiek.
 De these die Picasso opstelde – zijn visie 
op de vorm die de historische schilderkunst 
zou aannemen na Guernica – heeft nooit 
veel begrip of  bewonderaars geoogst. De 
Picasso studies laten het werk grotendeels 
links liggen: de communistische pantomi-
me van zijn eerder voltooide Massacre en 
Corée, of  de matige remake van Guernica in 
de vredestempel van Vallauris, konden op 
meer aandacht rekenen. Niemand – Picasso 
zelf  inbegrepen – heeft ooit een duidelijk 
idee gehad van wat die muurschildering bij 
Unesco voorstelde. Unesco zelf, in de teksten 
die ter gelegenheid van de opening werden 
gefabriceerd, stelde dat het ging om ‘les for-
ces de la vie et de l’esprit triomphant du 
mal’. Maurice Thorez, de leider van de 
Franse Communistische Partij in de jaren 
vijftig, en een veel geziene gast bij zijn 
beroemdste partijlid in Vallauris – Picasso 
en Thorez lijken echt bevriend te zijn 
geweest – noteerde in zijn dagboek dat de 
muurschildering ‘le triomphe de la paix sur 
les forces de la guerre’ liet zien. Thorez was 
erbij toen de muurschildering in Vallauris 
een eerste keer onthuld werd, in maart 
1958, maar het valt te betwijfelen of  zijn 
woorden strookten met wat Picasso voor 
ogen had. Toen Georges Salles – een oude 
vriend van Picasso, een specialist in 
Aziatische kunst en rond 1958 een voor-
aanstaand figuur in het Franse museu-

mestablishment – het tafereel een paar 
maanden later in een speech tijdens de offi-
ciële openingsplechtigheid beschreef  als ‘La 
chute d’Icare’, was het zijn toehoorders niet 
duidelijk of  hij dat met Picasso’s goedkeu-
ring zei. Inmiddels weten we dat Salles in 
Vallauris bij de onthulling aanwezig was en 
dat hij toen ‘L’Icare des ténèbres’ als titel 
heeft geopperd. Een journalist van Radio 
Genève vroeg het Picasso bij die gelegen-
heid zelf: ‘Maître, pensez-vous vraiment que 
ce soit l’Icare des ténèbres?’ Waarop Picasso 
antwoordde:

‘Ja, ik vind dat dat van George Salles wel 
klopt, min of  meer – want een schilder 
schildert en schrijft niet – het is min of  meer 
wat ik wilde zeggen.
 Het duurde maanden en maanden, en 
langzamerhand veranderde het zonder dat 
ik wist wat ik deed, begrijp je? – het begon in 
een atelier waar schilderijen stonden, het 
was mijn atelier waar ik aan het werk was, 
snap je? En beetje bij beetje vrat het schilde-
rij het atelier op, en er was niets meer over 
behalve dat schilderij, en dat zei – gaf  uit-
drukking aan – de dingen waar ik meester 
over was, maar niet uit vrije wil over 
beschikte [des choses dont je suis le maître 
mais pas volontairement l’acteur].’

De interviewer vroeg vervolgens aan Jean 
Cocteau wat die ervan vond. De reactie van 
Cocteau is typerend: hij lijkt te schipperen 
tussen de door de nieuwe muurschildering 
ondermijnde historische en posthistorische 
referentiekaders; hij blijft belang hechten 
aan de mogelijkheid van het historische en 
het tragische, maar ziet ook al een glimp (hij 
valt stil wanneer hij die gedachte probeert 
te uiten) van een toekomst zonder een der-
gelijk kader.

‘Tja, voor mij is het een doek dat opgaat of  
juist valt voor een tijdperk, dat moet het 
publiek beslissen. We hebben in een tra-
gisch tijdperk geleefd, en we gaan nog meer 
tragiek beleven, dus is het ofwel een doek 
dat valt voor een tijdperk, of  het doek dat 
opgaat… het doek voor een proloog van een 
nieuw tragisch tijdperk. Maar er schuilt een 
groot tragisch besef  in dit fresco. Het is een 
diplodocus, het laatste gruwelijke beest van 
een tijdperk waar we vandaan komen, dat 
reusachtig was, maar afschuwelijk.’

Na Cocteau komt Salles zelf  aan het woord, 
en de herinterpretatie van zijn eigen 
Icarusinterpretatie kan een schoolvoor-
beeld van het gewauwel van de ‘internatio-
nale gemeenschap’ worden genoemd:

‘Wat zag ik daar, aan de muur? Ik zag dat 
Unesco eindelijk haar symbool gevonden 
had. In het hart van Unesco, in het hart van 
het nieuwe gebouw… We zullen er getuige 
van zijn hoe de krachten van het licht de 
krachten van de duisternis verslaan. We 
zullen zien hoe de krachten van de vrede die 
van de dood verslaan [Een echo van Thorez’ 
lezing, maar het kan nog erger!]. We zien 
hoe zich dit allemaal voltrekt, dankzij 
Picasso’s geniale arbeid, en parallel aan dit 
gevecht, groots als een klassieke mythe, zien 
we een naar de vrede geleide mensheid die 
op de oevers van het oneindige getuige is 
van de voltooiing van haar toekomst [on voit 
une humanité pacifiée qui assiste sur la rive de 
l’infinie à l’accomplissement de son destin].’

We zouden er goed aan doen, denk ik, de 
schaamteloze récuperation van Salles te nege-
ren en ons te baseren op wat hij zei voordat 
de microfoons werden aangezet: de drie 
woorden tellende titel die hij in eerste instan-
tie in Vallauris bedacht, bij elkaar geveegd 
met herinneringen aan Les Fleurs du mal. 
L’Icare des ténèbres, zoals de interviewer het 
noemde. Beide aspecten van dit idee lijken 
Picasso’s herwerking veel meer recht te doen 
– zowel qua toon als qua intentie – wanneer 
we ze in de context van Baudelaires oeuvre 
lezen. Nemen we eerst de twee vreeswekken-
de regels van het gedicht Au lecteur:

Chaque jour vers l’Enfer nous descendons 
d’un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui 
puent.

Dit ijzingwekkende ‘sans horreur’ treft de 
nieuwe toon die Picasso aanslaat. Vervolgens 
de laatste regels van Les Plaintes d’un Icare, 
een visie op een toekomst – een afgrond – 
die zich niet laat benoemen:

Je n’aurai pas l’honneur sublime
De donner mon nom à l’abîme
Qui me servira de tombeau.

Dit sluit nauw aan op Arendts nieuwe voor-
woord.
 Het zou makkelijk zijn om, na het relaas 
van Salles, een nietsontziend beeld van 
Unesco te schetsen. Zulke aantijgingen 
waren er wel meer in die tijd. Al in de vroege 
jaren vijftig pleitte Benedetto Croce in de 
Manchester Guardian voor de ontmanteling 
van de hele organisatie; volgens hem was er 
sprake van een mislukt experiment dat voor-
bijgestreefd was als gevolg van het alomte-
genwoordige wantrouwen van de Koude 
Oorlog. Zelfs degenen die (volkomen terecht) 
het goede werk prezen dat Unesco in de 
wereld had verricht, deden dat zelden zonder 
de daar bedreven machtspolitiek te hekelen.
 In 1951 speelde de kwestie van het 
Spaanse lidmaatschap, een zaak die van 
groot belang voor Picasso was. De Verenigde 
Staten en Frankrijk waren uitgesproken 
tegenstanders; het regime van Franco 
veinsde er niet om te malen. In hetzelfde 
jaar ontzegde Spanje een reizende mensen-
rechtententoonstelling van Unesco de toe-
gang tot het land. De nietsontziende vervol-
ging van vakbondsleden in 1950-51 – na 
de algemene staking in Barcelona in de 
lente van 1951 nam het aantal executies 
sterk toe – haalde in de hele wereld met 
regelmaat het nieuws. Picasso kon al sinds 
1944 op de bijzondere belangstelling reke-
nen van Franco’s ‘Dirección General de 
Seguridad’ (hij zou een brief  ondertekend 
hebben waarin De Gaulle werd opgeroepen 
de oppositie tegen het regime te steunen); 
hij doneerde steeds ruimhartig aan Spaanse 
vluchtelingenorganisaties, en verbond zijn 
naam aan diverse anti-Franco-initiatieven. 
Toen het lidmaatschap van Spanje in 1952 
opnieuw op de agenda kwam te staan, rie-
pen Camus en anderen de directeur-gene-
raal op een veto tegen dat voorstel uit te 
spreken. Voor Pablo Casals en Salvador de 
Madariaga was het de reden om elk contact 
met Unesco te verbreken. Spanje werd in 
november lid met 44 stemmen voor, 4 tegen 
en 7 onthoudingen.
 Tegen de tijd dat Picasso de opdracht van 
Unesco accepteerde, was de patstelling bin-
nen het instituut compleet. Het Sovjetblok 
pleitte voor Vrede, de Navoleden voor 
Vrijheid. Senator McCarthy stuurde zijn 
stafmedewerkers op pad om de loyaliteit te 
testen van de Amerikaanse vertegenwoordi-
ging. Had iemand daar het gevreesde woord 
neokolonialisme in de mond genomen (waar 
Unescoleden eindeloos over palaverden)? 
‘Vrede’, aldus een latere vicedirecteur-gene-
raal, ‘is het issue dat bij Unesco voor de 
meeste gebakken lucht zorgde… Geen enkel 
ander woord leverde zoveel onsamenhan-
gend gezwets en vage suggesties voor projec-
ten op. Mettertijd werd het onder meer geva-
rieerd tot een pleidooi voor Unesco als een 
beweging ten faveure van een ‘universeel 
humanisme’ – [een project dat terugging 
tot] ideeën voor een ‘Unescofilosofie’ in de 
beginjaren van de organisatie.’ De beginja-
ren werden gedomineerd door mensen als 
Julian Huxley en Joseph Needham. Die 
waren er allang niet meer.
 De zojuist geciteerde auteur is Richard 
Hoggart, die weinig heugelijke herinnerin-
gen aan zijn tijd in Parijs koesterde. Het beeld 
dat hij schetst van een Algemene Vergadering 
van Unesco – die gehouden werd aan de 
andere kant van de deur links van Picasso’s 
muurschildering – is hier relevant:

‘De bijeenkomsten beginnen doorgaans 
laat. Toespraken kunnen eindeloos lang 
duren. Afgevaardigden krijgen maar al te 
vaak te horen dat de tijd krap is en de lijst 
van sprekers lang… Meestal maakt dat niet 
de minste indruk… Ondertussen wandelen 
de afgevaardigden voortdurend naar bin-
nen of  buiten, om koffie te halen, om te tele-
foneren, om zaken af  te handelen in de 
wandelgangen of  gewoon om de benen te 
strekken. Het is een fladderende optocht 
van belangrijke mensen, of  van mensen die 
ooit belangrijk waren, of  die denken dat ze 
belangrijk zijn.’

Dit is een terugblik van een ontgoochelde 
insider, en het is niet mijn bedoeling over-
eenkomsten met Picasso aan te wijzen. 
Hoeveel de schilder precies wist over de 
gang van zaken bij Unesco, of  in welke mate 
hij erom gaf, valt onmogelijk te achterha-
len. Waarschijnlijk had hij geen mening – 

het gebouw stond per slot van rekening nog 
in de steigers toen hij aan de slag ging. Maar 
kunstenaars (sommige kunstenaars) zijn de 
kanaries in de kolenmijn: ze zijn gevoelig 
voor een atmosfeer van ontgoocheling – 
‘het toenemend verval van wat nog intact is 
gebleven’ – voordat de volledige desillusie 
uitkristalliseert.
 De bijzonderheden in de ontwikkeling van 
Unesco doen er niet toe voor wie Picasso’s 
muurschildering wil beoordelen, al lenen ze 
zich goed voor een tragikomische uitleg. (In 
de jaren zestig kreeg het Secretariaat de 
opdracht om bloemlezingen samen te stellen 
over respectievelijk Tolerantie en de 
Verschrikkingen van de oorlog. Het eerste 
boek kon alleen, met heel veel vertraging, 
door een externe uitgever worden gepubli-
ceerd, en Unesco zelf  weigerde exemplaren 
af  te nemen. Sommige delen waren nog niet 
‘geautoriseerd’. Het tweede boek loste in 
nevelen op.) Bekeken door de lens van het 
internationalisme in Brussel en Straatsburg 
valt één ding misschien op, namelijk dat de 
teleurstelling van intellectuelen zo lang 
aanhield. Je zou kunnen stellen dat Unesco 
– juist vanwege haar urgentie en idealen – 
het podium was waarop het uiteenvallen 
van de ‘internationale gemeenschap’ ten-
minste nog voor ophef  kon zorgen. Naar 
mijn idee wil De val van Icarus dat uiteenval-
len uitbeelden. En de bizarre stijl van de 
muurschildering – het tragikomische stripi-
dioom dat Picasso ervoor bedacht – kon 
daarbij niet passender zijn.

*

Het werk dat uiteindelijk gereedkwam is een 
trapezium – dat wil zeggen een enorme 
rechthoek die aan de bovenkant schuin 
afloopt. Het is aan de onderkant bijna elf  
meter breed, is negen meter hoog aan de lin-
kerzijde en wordt gaandeweg minder hoog 
aan de rechterkant omdat het de dalende 
plafondlijn volgt. Het hele ding beslaat zo’n 
tachtig vierkante meter, bestaat uit panelen 
van mahoniehout en weegt zo’n vijfhonderd 
kilogram. Zowel de omvang als de vorm wer-
den bepaald door de plek, een muur net bui-
ten de plenaire zaal van het Unescogebouw. 
De lange centrale hal op de begane grond die 
naar de muurschildering leidt, wordt – à la 
Le Corbusier – gekruist door wandelgangen 
en betonnen pilaren die het schilderij net 
zolang aan het oog onttrekken tot de bezoe-
ker er vlak voor staat. Roland Penrose, van 
alle geschiedschrijvers van de muurschilde-
ring de meest lovende, zou wel eens gelijk 
kunnen hebben wanneer hij over de nade-
ring van de beschouwer zegt:

‘Zijn beweging om deze obstakels heen 
schijnt de compositie zelf  in beweging te 
zetten, vooral die dreigende zwarte vorm in 
het midden van het schilderij, die lijkt op de 
schaduw van een vallende man waarop zijn 
kleurloze botten zijn af  te lezen… Als we 
vanachter de ruwe betonnen zuilen naar 
voren bewegen, komen we in een nieuwe en 
dramatische verhouding te staan tot het 
schilderij.’

Hij zou gelijk kunnen hebben… Of  het zou 
kunnen dat hij, net als Cocteau, de muur-
schildering per se wil herleiden tot de wereld 
van Guernica. Ik denk dat we er goed aan 
doen om Penroses beschrijving van die cen-
trale vorm van Icarus even terzijde te schui-
ven – ‘sinister’, noemt hij het, een schaduw-
vlek, een skelet (al die karakteristieken zijn 
begrijpelijk, maar discutabel) – en ons con-
centreren op de beweging en de ‘dramati-
sche verhouding’ die hij wenst te zien.
 Als ik voor de muurschildering zelf  sta, en 
er naartoe loop door de pilarengang, ervaar 
ik beweging noch drama. En ik betwijfel of  
het Picasso daar om te doen was. We weten 
hoe lastig hij het vond om Icarus te maken: 
bij het vervaardigen van zo’n openbaar 
object (vertelde hij aan vrienden) hing alles 
af  van een zich ontwikkelend inzicht in de 
ware vorm en in de omvang van het beeld-
vlak, en hij maakte zich zorgen dat hij, bij 
het stuk voor stuk aaneenleggen van de 
veertig panelen die hij samen met zijn assis-
tenten had beschilderd, deze variabelen niet 
meer goed zou kunnen inschatten – hij 
vreesde dat hij er niet in zou slagen de defini-
tief  overgebrachte schildering (van geschets-
te vorm naar ware grootte) in overeenstem-
ming te brengen met het enorme oppervlak 
van de muur. (Het leidt geen twijfel dat hem 
de vanuit het niets verschenen, in haar 
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enormiteit steeds weer veranderende 
Guernica in de atelierruimte aan de rue des 
Grands-Augustins nog helder voor ogen 
stond.) Ik stem volledig in met Penrose wan-
neer hij stelt dat Picasso, ‘vertrouwend op 
zijn gave om zich het [complete] vlak voor te 
stellen’, die uitvergroting aan de wand in het 
hoofdkantoor van Unesco tot een goed einde 
bracht. Maar wat de kunstenaar met de 
vorm, de omvang en de locatie van zijn 
‘compositie’ (een begrip dat hij rechtstreeks 
ontleent aan het Guernica-menu) wilde 
teweegbrengen, daarover verschillen 
Penrose en ik van mening.
 Een trapezium – zeker als die doorsneden 
en ingeperkt wordt, zoals bij Icarus, door 
horizontale en verticale lijnen van grijs 
beton – verschilt wezenlijk van de rechthoe-
kige vorm van een schilderij. Zo’n recht-
hoek, zelfs als die wordt opgeblazen tot de 
proporties van Guernica, zet het protocol in 
werking waardoor een schilderij als zodanig 
bekeken en ervaren wordt. Het schept een 
‘gezichtspunt’ – niet eens in de zin van de 
beste plek van waaruit je een schilderij 
bekijkt, maar een virtueel standpunt van 
waaruit het geheel van het schilderij het 
meest tot zijn recht komt en meteen ook in 
een, zoals Penrose dat stelt, ‘dramatische 
verhouding’ tot ons treedt. De rechthoek 
van een schilderij veronderstelt een per-
spectief  op de afgebeelde gebeurtenissen, 
ongeacht of  de ruimte waarin die gebeurte-
nissen zich afspelen expliciet in geometri-
sche vlakken uitgetekend is, dan wel of  die 
ruimte op een elliptische (of  zelfs ironische) 
manier gesuggereerd wordt. ‘Perspectief ’ 
betekent hier meerdere dingen tegelijk: een 
geschilderde dieptedimensie die de beschou-
wer in zijn verbeelding verondersteld wordt 
te betreden, het picturale vlak dat dat moge-
lijk maakt, en een overdachte schikking van 
beeldelementen (een voorgrond en een ach-
tergrond, een ‘handeling’ en een ‘omge-
ving’, een centrum en rand), die de afge-
beelde scène een mogelijke ordening en 
betekenis verleent.
 Een trapezium – beter gezegd: het trape-
zium waar Picasso schoorvoetend mee aan 
de slag ging – is een beeld zonder gezichts-
punt. Het wekt met de gebruikelijke technie-
ken en mechanismen de suggestie van een 
perspectief  en laat die vervolgens voor onze 
ogen tegelijk oplossen en op een absurde 
manier zichtbaar worden. Het rechthoekige 
bruine stuk strand of  de duikplank rechts 
aan de onderzijde zijn tekens van de machte-
loosheid van het perspectief  in het geval van 
de platte richtingloosheid van het Icarus-
trapezium. En dat geldt ook, op een tegelijk 
grootser en fundamenteler niveau, voor de 
onstabiele blauwe horizon van de zee, die in 
de zomerhitte samenkomt in een verdwijn-
punt, en voor de weigering van de ‘horizon’ 
om die rol met overtuiging op zich te nemen. 
In dit opzicht kun je stellen dat Picasso het 
procedé van de afzonderlijke panelen in zijn 
voordeel heeft beslecht. Hij ontdekte dat die 
aanvullende, discontinue, niet-totaliserende 
benadering precies paste bij zijn interpreta-
tie van het thema. Wellicht heeft die stuks-
gewijze opbouw zijn opzet ook veranderd. 
De discontinuïteit aan de randen van de 
panelen heeft in niet geringe mate bijgedra-
gen aan het opschorten of  zelfs het elimine-
ren van gevoel als zodanig. De belachelijke 
gespleten tenen van de badgast rechts zijn 
een teken van die nieuwe stijl, en het zweven 
in een niemandsland van de badgast links – 
het ontbreken van een duidelijke verhou-
ding tussen haar lichaamsdelen en de zee 
waarin ze zou moeten drijven – is wat dat 
betreft een bizarre prestatie.
 Mijn favoriete foto van de muurschilde-
ring – de foto die, vind ik, het scherpst weer-
geeft hoe dat ding daar in de centrale hal 
van Unesco functioneert – is van boven 
genomen. We kijken naar beneden vanaf  
een van de betonnen loopwegen, en als we 
ons ver genoeg van de muurschildering ver-
wijderen om die in zijn geheel te kunnen 
zien (althans, bijna… het oog of  de camera 
raakt voortdurend de een of  andere hoek 
kwijt), levert dat een schuins, decentraal 
gezichtspunt op. En dat lijkt in de lijn van 
het trapezium zelf  te liggen – van het ont-
breken van een totaliteit (van het drama à 
la Penrose, van historische of  tragische 
diepgang) waar Picasso dankzij die vorm 
vrede mee vond .
 Voor Picasso betekent ‘de afwezigheid van 
totaliteit’ een doorbraak. We weten uit over-
geleverde schetsen dat de eerste ideeën die 
de schilder in december 1957 voor Unesco 
op papier zette, zich binnenskamers afspeel-

den – het gaat om schetsen van een atelier, 
met een model liggend op een bank, inge-
klemd door vier wanden en een plafond. (De 
opdracht voor Guernica begon op eenzelfde 
manier: Picasso schilderde het atelier ter-
wijl hij wachtte tot de wereld zich bij hem 
aandiende. In de laatste maanden van 
1957 had hij meer dan veertig tekeningen 
naar Las Meniñas van Velázquez gemaakt: 
de laatste van die reeks werkte hij uit toen 
het schetsen voor Unesco al een aanvang 
had genomen.) De wereld van het strand, 
die uiteindelijk Icarus ging bepalen, was al 
vroeg aanwezig in het schetsboek, maar 
dan in de vorm van een schilderij: naast het 
model stond een doek op een ezel, met daar-
op allerlei herkenbare strandfiguren; de 
badgasten zelf  waren het geschilderde 
evenbeeld van een reeks van bronzen sculp-
turen die de kunstenaar eerder dat jaar had 
gemaakt. In het schetsboek werd in decem-
ber en aanvang januari ijverig gezocht naar 
een manier om model en schilderij in een 
voortdurend hechter wordend kubistisch 
verband te plaatsen. Het tafereel bleef  gedu-
rende meerdere maanden hetzelfde – een 
binnenruimte. Op Eerste Kerstdag 1957 
schilderde Picasso een reeks van blauwe en 
zwarte impressies die nog altijd bestonden 
uit het klassieke kubistische raamwerk: 
driehoeken en vierhoeken die in elkaar 
haken, dicht en oningevuld, tafel, ezel, dak-
licht, kamerhoek. In sommige schetsen van 
begin januari werden groepjes badgasten 
vervangen door een man alleen op een 
duikplank, maar waar het in het beeld om 
draaide, was nog altijd de wisselwerking 
tussen atelierruimte en geschilderde ruimte 
– tussen twee vormen van inkapseling. (Het 
motief  van de duikende man is ongetwijfeld 
het oorspronkelijke basale idee geweest dat 
heeft geleid tot de vallende Icarus in de 
muurschildering: in zekere zin zouden we 
Picasso’s werk voor Unesco kunnen lezen 
als een voorafschaduwing van de graftom-
be van de duikende man in Paestum, ont-
dekt in 1968.)
 Pas na meer dan een maand van experi-
menteren verdwijnen langzamerhand de 
wanden van de kamer in Picasso’s schetsen; 
en zelfs dan – eind januari wordt er voor het 
strand gekozen – lijken de schetsen er gedu-
rende een week op gericht een atelierachtige 
ruimte in de openlucht te creëren. In de eer-
ste ruwe uitprobeersels van dit nieuwe idee 
speelt Picasso met de horizontale lijn van de 
zee en het verdwijnpunt teneinde de verza-
meling van kustelementen samen te binden: 
orthogonalen ontstaan straalsgewijs bij een 
verdwijnpunt, en een web van driehoeken 
moet al de verschillende elementen op hun 
plaats houden. Een poos lijkt Icarus in de 
richting van een keurig driehoekig gat in de 
oceaan te tuimelen. Hoekige stukken 
gekleurd papier – fragmenten van een kubis-
tische collage – worden met zorg in verschil-
lende samenstellingen op het blad geplakt. 
Zo bezien zou de muurschildering op een 
variatie kunnen zijn uitgedraaid van het 
type aangeharkt ‘perspectivisch’ strandtafe-
reel dat Picasso een paar jaar eerder ten 
overstaan van een camera schilderde voor 
de film Le Mystère de Picasso van Clouzot – 
het soort dat de kunstenaar op de geluids-
band niet ten onrechte beschrijft als ‘très 
mauvais… extrêmement mauvais’.
 Mijn stelling is dat Picasso pas in deze uit 
veertig delen bestaande, levensgrote Val van 
Icarus aan het kubisme ontsnapte – en daar-
mee aan het atelier, het ‘gezichtspunt’, de 
nabijheid, het tactiele, heel de ruimtelijke en 
figuratieve wereld van Guernica – en ons de 
wereld na het historische toonde. Twee 
zaken lijken doorslaggevend te zijn. Ten eer-
ste, nogmaals, was er het effect van de niet-
vierkante vorm op de oppervlakte- en diep-
tewerking van het schilderij. Er ontstaat een 

nieuw soort ‘vlakheid’, uitzonderlijk gefrag-
menteerd en zonder duidelijke structuur, 
waardoor de absurde protagonisten van het 
tafereel uit elkaar drijven. Het is onmogelijk 
uit te maken hoeveel Picasso indertijd, in de 
jaren vijftig, wist over of  gaf  om de American-
type painting van die tijd. Maar De val van 
Icarus heeft veel weg, zeker vanuit de bega-
ne grond bekeken, van een burleske Barnett 
Newman ingevuld met figuren van Matisse.
 Ten tweede heb je – onontkoombaar – de 
figuur van Icarus zelf. Waar kwam Icarus 
vandaan? Of  beter: wat was de aanleiding 
voor de laatste gedaanteverwisseling van de 
plonzende badgast (die je nog makkelijk 
herkent op de schetsen) in een spinvormige, 
semitransparante geest in vrije val – een sil-
houet samengesteld uit haastige krabbels 
en losse verfstrepen in een zwart vacuüm? 
Deze geest heeft niets vandoen met de ande-
re vier figuren in dit tafereel – en dat is de 
kern van Picasso’s anticompositie. In de 
manier waarop Icarus uitgebeeld en binnen 
het vlak gesitueerd wordt, is hij het absolute 
tegendeel van de opgeplakte vlakheid van 
zijn metgezellen.
 Waar kwam Icarus vandaan? Er zijn min-
stens twee vindplaatsen aan te wijzen. De 
val van Icarus van Matisse, uit het rampjaar 
1943, is samengesteld uit stukken met gou-
ache bewerkt papier; de kunstenaar legt 
hier zowaar rekenschap af  van het feit dat 
bommenwerpers en explosies in deze jaren 
de wereld bepalen. Picasso zou een repro-
ductie ervan hebben kunnen zien in 1945 
in Verve, of  het werk met eigen ogen hebben 
kunnen bewonderen in de verzameling van 
Tériade – bijvoorbeeld in de tijd dat hij met 
Tériade samenwerkte voor het boek Le 
Chant des morts. Combineer je de ontplof-
fende sterren bij Matisse (die misschien zelf  
een spoor bevatten van de ontvlammende 
gloeilamp in Guernica) en het vallende wit-
op-zwarte lichaam van Icarus, dan heb je de 
basiselementen van Picasso’s ingeving. En 
dan heb je nog Bruegel.
 Ik twijfel er niet aan dat deze twee versies 
van de mythe – die van Matisse en van 
Bruegel – al lang voor maart 1958, toen 
Salles met zijn Icarus-benaming op de prop-
pen kwam, in Picasso’s hoofd zijn gaan 
samenvallen. Matisse werd een leidraad 
voor het Unescoproject vanaf  het ogenblik 
(eind januari) dat de handeling zich van het 
atelier naar zee verplaatste. De gebronsde 
figuur bovenaan rechts op de muurschilde-
ring – kiezel, bloem, poliep, pin-up, extrava-
gante badgast te Saint-Tropez – is samenge-
steld uit en een parodie op motieven van 
Matisse. Het idee voor Icarus komt, denk ik, 
uit de matrix van Matisse. En op dat moment 
diende zich ook Bruegel aan – Picasso dook 
in zijn boekenkast en kwam zonder echt te 
zoeken uit bij de onvermijdelijke bron. Waar 
hij zich op richtte, en wat hij per se opnieuw 
wilde laten zien, zo lijkt het, was Bruegels 
besef  dat de ramp van Icarus plaatsvond in 
een onverschillig universum – dat in de 
echte wereld een ramp een incident is, een 
korte onderbreking, een moment van 
doodsangst dat alleen individueel te erva-
ren is, iets wat de sullige voorbijganger, die 
ons vanaf  zijn plaats rechtsboven aan-
staart, nooit zal opmerken. Karakteristiek 
voor Picasso is dat hij Bruegels invloed 
zowel conceptueel als visueel heel specifiek 
uitwerkt: de rare uiteengespreide ledematen 
van Icarus op de muurschildering (en in de 
schets waar deze figuur voor het eerst zicht-
baar werd) zijn duidelijke variaties op de 
‘onopgemerkte’ wapperende benen van 
Icarus.
 De Icarus van Picasso is ‘sinister’, aldus 
Penrose – een ‘verscheurde verschijning’, 
‘de schaduw van een neerstortende man’. 
Maar Icarus is ook vormeloos, gewichtloos, 
zonder substantie, ridicuul, niet echt aan-

wezig in zijn zwarte omhulsel – niet echt 
deel van het tafereel. Sinister, zou je kunnen 
zeggen, maar evengoed een hilarische 
figuur. Hij zou symbool kunnen staan voor 
ellende, of  voor een voorbijgaand, afgewend 
kwaad (of  voor de afgewende absurditeit). 
Zelfs de lezing van Salles/Thorez zou correct 
kunnen zijn. ‘Vrede’ – in de inwisselbare 
betekenis van Unesco – zou heel goed aan 
het zonnebaden kunnen zijn aan de 
Middellandse Zee terwijl Oorlog boven haar 
hoofd wordt neergeschoten. Misschien wor-
den we zelfs wel geacht ons (hoofdschud-
dend) te vinden in Salles’ ‘tot vrede gestich-
te mensheid die op de oevers van het 
oneindige getuige is van de voltooiing van 
haar toekomst’. Het is goed om nog eens in 
herinnering te brengen dat Picasso in 1958 
de laatste hand legde aan zijn Vredestempel 
in Vallauris – hij schilderde de zuiver stali-
nistische afsluitende wand, met zijn bord-
kartonnen apotheose van de vredesduif. 
Picasso was van plan de tempel met een 
grootse ceremonie te openen, maar de auto-
riteiten van Vallauris hadden op het laatste 
moment de ruimte veel te klein bevonden 
voor de verwachte massa toeschouwers; de 
feestelijke onthulling van de muurschilde-
ring bij Unesco zou dus als compensatie 
hebben kunnen dienen. Zonder twijfel anti-
cipeerde het schilderij van Picasso al het 
ergste wat de bonzen ervan zouden maken. 
En het lijdt geen twijfel dat Picasso in 1958 
ook de leiding van de Communistische 
Partij tot de bonzen rekende.
 Les Lettres françaises, het communistische 
partijblad voor kunst en literatuur, was 
vanzelfsprekend uitgenodigd voor de ont-
hulling in Vallauris. In het artikel bij de eer-
ste foto’s van de muurschildering tekende 
de aanwezige verslaggever reacties op uit de 
mond van daartoe uitgekozen aanwezigen. 
De Icarus-interpretatie van Salles was al in 
beton gegoten: de muurschildering was een 
‘klassieke tragedie waarin een ‘Icarus der 
schaduwen’ ten prooi zal vallen aan de 
krachten van het licht, de menselijke krach-
ten voor vrede’. ‘Wat de arbeiders betreft die 
het metalen karkas hebben gebouwd 
[Icarus werd in Vallauris beschut tegen de 
elementen door een uit steigers bestaande 
stellage]: hen deed het schilderij denken aan 
‘de waterstofbom die ook ons luchtruim 
aandoet, in de buik van Amerikaanse vlieg-
tuigen’. En nog een gemeenplaats uit de 
pastorale van de Parti communiste français: 
‘Een lerares met grijs haar die Picasso’s 
werk tijdens de paasvakantie kwam bekij-
ken durfde verder te gaan: ‘Ik denk aan 
Algerije – zei ze – als ik de aan stukken 
gescheurde vrouw zie [cette femme tout 
déchirée] die aan de overkant van de zee aan 
het huilen is.’’ Gezien het partijstandpunt in 
1958 over de oorlog in Algerije wordt niet 
duidelijk welk ‘Algerije’ – dat van de Front 
de Liberation Nationale of  van de pied noir 
– we volgens de lerares zouden moeten steu-
nen. ‘Picasso glimlacht verheugd wanneer 
ik hem de reacties voorleg’, zegt de verslag-
gever. Ik vraag me af  of  ‘joyeusement’ de 
gevoelens van Picasso adequaat weergeeft. 

Lezers zullen zich tot slot waarschijnlijk 
afvragen of  mijn interpretatie van De val van 
Icarus strookt met de stelling van Hannah 
Arendt uit 1966 – en of  Picasso die stelling 
onderschreef. Is het tijdperk van Guernica 
afgesloten? Heeft een posthistorische bana-
liteit – voorgoed – de plaats ingenomen van 
de vreselijke wil tot verandering aan het 
begin van de twintigste eeuw? En moeten 
we daar dan blij mee zijn? In het tijdperk 
van IS en Brexit weigert Picasso’s merk-
waardige variant op het historiestuk nog 
altijd een keuze te maken.

Vertaling uit het Engels: Daniël Rovers

 *  De citaten van Hannah Arendt zijn afkomstig 
uit de vertaling van On the Origins of  Totalita-
rianism door Dirk De Schutter en Remi Peeters 
(Amsterdam, Boom Uitgevers, 2005).

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
essay Picasso and the Fall of  Europe dat 
verscheen in The London Review of  Books, 
vol. 38, nr. 11, 2 juni 2016 (www.lrb.co.
uk). De originele tekst is raadpleegbaar via 
lrb.co.uk/v38/n11/tj-clark/picasso-and-
the-fall-of-europe.

Pablo Picasso

schetsboek, 6 december 1957

Pieter Bruegel de Oude

Landschap met de val van Icarus, ca. 1558
collectie Koninklijke Musea voor Schone Kunsten  

van België
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KOEN BRAMS & JEROEN STAES

Wat voorafging

Op uitnodiging van Anny De Decker en 
Bernd Lohaus van de Wide White Space 
Gallery realiseerde de Amerikaanse kunste-
naar James Lee Byars (Detroit, 1932  – Caïro, 
1997) in april en mei 1969 een hele reeks 
performances in Antwerpen.* Sommige 
werden op voorhand bekendgemaakt, zoals 
75 in a hat, a pink silk airplane for 100 en 
1000 minutes of  attention or ½ an autobio-
graphy of  James Lee Byars, andere kwamen 
onaangekondigd tot stand. De performan-
ces werden goed gedocumenteerd. Er wer-
den talloze foto’s geschoten en het trio Geert 
Bekaert, Jef  Cornelis en Walter Van Dyck 
maakte een indrukwekkende televisiefilm: 
James Lee Byars / Antwerpen 18 april – 7 mei 
1969.
 Nadat Byars ook acties had opgezet in 
Oxford en Düsseldorf  keerde hij terug naar 
New York, evenwel niet zonder eerst de kie-
men te hebben gelegd van het alternatieve 
kunstinstituut A 37 90 89. Het was op 
instigatie van Byars dat een aantal getuigen 
van of  deelnemers aan zijn performances de 
handen in elkaar sloegen. Op 24 mei 1969 
werd A 37 90 89 gesticht tijdens een barbe-
cue ten huize van het Brugse echtpaar 
Hubert en Marie-Thérèse Peeters. Tijdens of  
onmiddellijk na de stichting werd een mani-
fest opgesteld. Alhoewel de toon van de 
beginselverklaring tamelijk speels of  zelfs 
verwarrend is, zijn de beginselen zonne-
klaar: ‘no boss, no jury – selfregulation, 
coordinator for first 6 month period, no 
limitation by moral, politics, no autocratic 
people, no undemocratic groups’.
 A 37 90 89 was gevestigd in een pand in 
de Antwerpse Beeldhouwersstraat, waar-
van de gevel met goudverf  werd beschilderd. 
De benodigde financiële middelen werden 
gevonden in kringen van verzamelaars (Isi 
Fiszman, Herman en Nicole Daled, Martin 
en Mia Visser, Hubert en Marie-Thérèse 
Peeters), en bij de televisiemaker Jef  Cornelis, 
de kunstcritici Geert Bekaert en Georges 
Adé, de architect Werner De Bondt, de kun-
stenaars Marcel Broodthaers (en diens 
vrouw Maria) en Henning Christiansen (en 
diens vrouw Ursula), en de galeristen Anny 
De Decker en Bernd Lohaus, die zelf  ook als 
kunstenaar actief  was. Coördinator werd de 
jonge Duitse curator en boekenmaker 
Kasper König. De eerste activiteit van A 
betrof  een champagneontbijt, georgani-
seerd in de lokalen van ‘het gouden huis’, 
tijdens de landing op de maan op 21 juli 
1969. Het was het begin van een indruk-
wekkend artistiek en politiek programma 
dat tussen juli 1969 en januari 1970 meer 
dan dertig activiteiten zou omvatten.

I. In Amerika
 

Jeroen Staes

1. Het A & T Program

Nadat James Lee Byars midden mei naar de 
Verenigde Staten was teruggereisd, spoedde 
hij zich naar het Hudson Institute in Croton-
on-Hudson, een dorpje nabij New York, 
alwaar hij de rest van het jaar ‘artist-in-resi-
dence’ zou zijn. Het Hudson Institute was 
een rechts-conservatieve denktank, gesticht 
in 1961 door Herman Kahn, Max Singer en 
Oscar Ruebsamen. De oprichters waren 
voorheen betrokken geweest bij de RAND 
corporation, een andere denktank die net 
als Hudson sterk gericht was op defensiebe-
leid. In 1969 stond Hudson onder leiding 
van Herman Kahn, een behoorlijk contro-
versieel denker. Zo schreef  hij in 1960 het 
boek On Thermonuclear War, waarin hij 
betoogde dat hij een kernoorlog plausibel 
achtte en zelfs argumenteerde dat zo’n oor-
log kan worden gewonnen.
 Byars’ residentie in het Hudson Institute 
kwam er dankzij het Art & Technology 
Program van het Los Angeles County 
Museum of  Art (LACMA).1 Het in 1966 door 
curator Maurice Tuchman gelanceerde A & 
T Program bracht kunstenaars in contact 
met bedrijven. Tuchman was ervan over-
tuigd dat de bedrijfswereld de kunsten diende 
te steunen. Hij meende echter ook dat bedrij-
ven op verschillende vlakken konden profite-
ren van de kunsten. Zo stelde hij dat bedrij-
ven die zich in de buurt van succesvolle 
culturele instellingen vestigen meer kans 
hebben om talentrijke personeelsleden aan 
te trekken. Ook kunstenaars konden baat 
hebben bij nauwe relaties met de bedrijfswe-
reld. Tuchman vond dat creatieve individuen 
er nieuwe inzichten konden opdoen. 
Bedrijven zouden kunstenaars ook kunnen 
bijstaan bij de productie van kunstwerken.
 Naast Maurice Tuchman werkte ook Jane 
Livingston als curator mee aan het A & T 
Program. Terugblikkend op het project 
benoemde ze drie samenwerkingsvormen 
tussen kunstenaars en de bedrijfswereld.2 
Een eerste vorm van samenwerking betrof  
de hulp die een bedrijf  kon bieden om een 
reeds geconcipieerd werk te materialiseren. 
Een voorbeeld hiervan was de samenwer-
king tussen Richard Serra en het bedrijf  
Kaiser Steel. De tweede mogelijkheid die 
Livingston onderkende, had te maken met 
het verlangen van kunstenaars om met de 
meest geavanceerde technologieën aan de 
slag te gaan. Technologische nieuwigheden 
zoals lasers en computers waren nog relatief  
onbekend in de kunstwereld in de jaren zes-
tig, maar ze waren wel al ingeburgerd in de 
industrie. Zo trachtte Bruce Nauman bij-
voorbeeld – overigens zonder succes – in con-
tact te komen met een bedrijf  dat hologram-

men kon maken. Het derde scenario dat 
Livingston onderscheidde, was minder voor 
de hand liggend. Sommige kunstenaars was 
het niet zozeer om de aanwending van al of  
niet geavanceerde technieken te doen, maar 
om de immateriële effecten van de samen-
werking met de bedrijfswereld. Het is in deze 
zin dat de participatie van James Lee Byars 
aan het A & T Program moet worden begre-
pen. De Amerikaanse kunstenaar verwees er 
trouwens letterlijk naar. Tijdens zijn residen-
tie in Croton creëerde hij een werk op dunne 
repen papier waarop de volgende tekst was 
aangebracht: ‘Putting Byars in the Hudson 
Institute is the artistic product.’
 In totaal waren 64 kunstenaars betrok-
ken bij het A & T Program, onder wie beken-
de namen zoals Donald Judd, James Turrell 
en Andy Warhol. Sommige van de kunst-
werken die in het kader van het A & T pro-
gram gerealiseerd werden, werden in 1970 
tentoongesteld in het Amerikaanse pavil-
joen op de wereldtentoonstelling in Osaka 
en later dat jaar eveneens in het LACMA.

2. Het Hudson Institute

Byars begon zijn residentie op 19 mei 1969. 
Op diezelfde dag bracht Koning Boudewijn 
een bezoek aan het Hudson Institute om er 
een seminarie onder leiding van Herman 
Kahn bij te wonen – een bijeenkomst waar-
aan de Amerikaanse kunstenaar deelnam 
en die hem niet onberoerd liet.
 Gedurende de eerste twee à drie weken 
verbleef  Byars haast permanent in Croton-
on-Hudson. Nadien pendelde hij tussen New 
York en het Hudson Institute. Min of  meer 
wekelijks stond hij in contact met medewer-
kers van het A & T Program, onder wie Jane 
Livingston en haar medewerkster Gail 
Potter. Onmiddellijk na het seminarie waar-
aan Koning Boudewijn had deelgenomen, 
maakte Byars tijdens een telefoongesprek 
vier ‘interessepunten’ kenbaar aan zijn con-
tactpersonen van het LACMA: ‘1) The exul-
tation of  being in the proximity of  extraordi-
nary people; 2) The one hundred most 
interesting questions in America at this 
time; 3) The next step after E=MC2; 4) One 
thousand superlatives about the Hudson 
Institute.’3 Het tweede punt – de lijst van de 
honderd interessantste vragen in de 
Verenigde Staten in 1969 – sloot aan bij een 
activiteit die Byars reeds eerder had onder-
nomen: zijn fictieve doctoraat, het zogehe-
ten ‘PhD-fic’ aan de Universiteit van 
Californië. Voor zijn ‘PhD-fic’ ging Byars in 
alle faculteiten van de universiteit op zoek 
naar hypotheses of  vragen – Byars maakte 
geen onderscheid tussen beide. De kunste-
naar verlangde van de onderzoekers dat zij 
hun veronderstellingen in klare taal zouden 
formuleren, zodat eerstejaarsstudenten van 
de universiteit de hypotheses zouden kun-
nen begrijpen. Ook zijn verblijf  in Antwerpen 
en Oxford in april en mei 1969 had deels in 

het teken van het ‘vragenproject’ gestaan. 
De telegrammen die James Lee Byars begin 
mei 1969 vanuit Oxford naar de Wide White 
Space Gallery verstuurde om ze daar te 
exposeren, bestonden voornamelijk uit vra-
gen zoals ‘How do you find out as rapidly as 
possible everything someone else knows 
question?’, ‘How do we detect seriousness 
question?’ enzovoort.
 Byars had zich dus reeds intensief  bezig-
gehouden met ‘vragen’, maar in Croton-on-
Hudson bereikte die fascinatie duidelijk een 
hoogtepunt. In het Hudson Institute wilde 
hij immers de honderd interessantste vra-
gen in de Verenigde Staten in 1969 opspo-
ren. Om dit doel te bereiken had Byars een 
werkruimte ter beschikking gekregen met 
diverse opnameapparatuur, luidsprekers en 
een telefoon.4 Oorspronkelijk had Byars het 
idee om door Amerika te reizen en belang-
rijke denkers te interviewen. Ook wilde hij 
advertenties plaatsen in Amerikaanse tijd-
schriften. Hij benaderde de opinieonder-
zoeksbedrijven Gallup en Harris met de 
vraag om een enquête uit te voeren om de 
vragen te inventariseren die de Amerikanen 
zichzelf  stellen. Het bleek financieel niet 
haalbaar om op deze manieren vragen te 
verzamelen. De kunstenaar zag zich 
genoodzaakt om zelf  met allerlei personen 
telefonisch contact op te nemen, zich daar-
bij bedienend van de Who’s Who. Vanuit zijn 
kantoortje belde hij naar verluidt naar meer 
dan 2.500 mensen. Hij stelde zich steeds 
voor als James Lee Byars van het Hudson 
Institute en als coördinator van het World 
Question Center. Vervolgens polste hij naar 
een hypothese uit het vakgebied van de 
gecontacteerde. Vaak verliet Byars echter 
ook zijn kantoortje, trok de straat op en 
klampte voorbijgangers aan om hen vragen 
te ontfutselen. Hij benaderde dus niet alleen 
stars, maar tevens gewone burgers. Hij 
bezocht ook verscheidene malen het 
Institute for Advanced Studies (Princeton, 
New Jersey). In Columbia University (New 
York) verspreidde hij ongeveer duizend A4’s 
waarop geschreven stond: ‘I’m collecting 
questions. List yours and send to Byars 
(Temp. Art in Res.) Hud. Inst.’ Daaronder 
volgde de nummering van 1 tot 100 met 
ruimte voor het noteren van vragen. Slechts 
één persoon deed de moeite om honderd 
vragen te bedenken en de lijst naar Byars in 
Croton te sturen…
 Tijdens een lezing die Byars op uitnodi-
ging van Kasper König gaf  aan het Nova 
Scotia College of  Art and Design (Halifax, 
Canada) in april 1970, blikte hij terug op 
het experiment in het Hudson Institute.5 Hij 
haalde herinneringen op aan zijn telefoon-
gesprek met Alvin Weinberg, natuurkundi-
ge en directeur van de American Nuclear 
Society, die Byars de volgende vraag had 
geleverd: ‘Can you invent an axiology for all 
of  science?’ En aan Eugene Wigner, een 
andere natuurkundige, die tijdens een ont-
moeting met Byars deze vraag had gesteld: 
‘I can repeat the question but am I bright 
enough to ask it?’ In Nova Scotia vertelde de 
Amerikaanse kunstenaar echter ook hon-
derduit over de talloze moeilijkheden die hij 
had ondervonden tijdens zijn residentie in 
het Hudson Institute. Byars had heel vaak 
te maken gekregen met mensen die zijn 
intenties niet begrepen. Dat was allesbehal-
ve vreemd aangezien geen enkele corres-
pondent op voorhand verwittigd was. Vele 
contactpersonen haakten meteen af  nadat 
Byars zijn inleiding had afgehaspeld. Als de 
kunstenaar zijn boodschap al wist over te 
brengen, betekende dat nog niet dat de per-
soon aan de andere kant van de lijn zijn of  
haar vraag wilde delen. Zo meldde Byars in 
Nova Scotia dat hij antwoorden kreeg zoals 
‘I have questions but why give them away?’ 
of  ‘My questions are not intended for unini-
tiated ears’ of  ‘Who are you, an artist or 
whatever you are, to ask me what questions 
I’m asking myself?’
 Ondanks de vele moeilijkheden die Byars 
ondervond tijdens zijn residentie, overigens 
ook vanwege een deel van de staf  van het 
studiecentrum, beschikte hij na enige 
maanden over meer dan tienduizend vra-
gen. Kwantitatief  was dat een succes te noe-
men, maar Byars was niet volledig tevreden 

Byars in Belgium: enkele hoofdstukken
Deel 2. The World Question Center

James Lee Byars

Putting Byars in the Hudson Institute is the artistic product, 1969
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over de kwaliteit van de vragen. Het was een 
reden om zijn werkwijze in vraag te stellen 
en zijn activiteiten in het instituut tijdelijk 
stop te zetten. Hij wilde eerst nader bepalen 
aan welke eigenschappen de vragen dien-
den te beantwoorden. Zijn lezing in Nova 
Scotia stond voornamelijk in het teken van 
deze belangrijke kwestie. Hij gaf  recht voor 
de vuist een aantal voorbeelden van vragen 
die hij goed vond: ‘And he [iemand die 
Padua heette en die door Byars omschreven 
werd als een ‘Quiz Kid’] said, ‘What do you 
want, a non-linguistic question?’’ Deze 
vraag vond Byars ‘absolutely beautiful’. Een 
ander voorbeeld: ‘Ho ho ho is the same in all 
languages?’ Voortdurend gaf  Byars voor-
beelden, positieve én negatieve, in een 
poging om aan te geven waarom hij de spe-
cifieke vraag goed of  slecht vond. Hij had 
waardering voor vragen die in eenvoudig 
Engels waren gesteld en die door een vol-
wassen Amerikaan konden worden begre-
pen. Hij was op zoek naar nieuwe vragen, 
die evenwel niets met de politieke of  maat-
schappelijke actualiteit te maken hadden: 
‘There are lots of  people asking about peace 
in Vietnam so there’s no point in that ques-
tion, to me, at this point. That’s an impor-
tant question, that’s true, but that’s not 
indigenous to this’, aldus Byars. Hij hield 
ook niet van vragen waarop het antwoord 
al bekend is, ‘the kind of  question that 
schools generally encourage’. Generieke 
vragen als ‘Who am I’ of  ‘What is life?’ inte-
resseerden hem evenmin. Daarentegen had 
hij belangstelling voor ‘transformational 
questions’ – ‘questions that hopefully cause 
you to ask other questions’. Bovenal moes-
ten de vragen persoonlijk zijn, zowel in 
karakteriële als intellectuele zin: ‘Maybe if  I 
asked someone for a question that was per-
tinent to them in regards to the evolution of  
their own self-knowledge of  their discipline, 
that it would be a rather sensible sort of  
synthesis of  that personality, so to speak.’ 
En hij vervolgde later: ‘And in that case, is a 
single sentence a complete autobiography? 
[…] Write your own autobiography in one 
hundred questions.’ Byars was gefascineerd 
door het (auto)biografische, zoals reeds was 
gebleken uit zijn activiteiten in Antwerpen, 
meer bepaald de autobiografie die hij tijdens 
de performance 1000 minutes of  attention or 
½ an autobiography of  James Lee Byars in de 
Wide White Space Gallery voorstelde en die 
in de herfst van 1969 door Anny De Decker 
in boekvorm werd uitgebracht. Vragen die 
van nieuwsgierigheid en twijfel getuigen, 
speelse en dartele vragen, vragen die iets 
reveleren over de persoonlijkheid, de bio-
grafie en het intellect van iemand, daar was 
hij naar op zoek. Om het met een voorbeeld 
uit zijn eigen autobiografie 100.000 
Minutes or The big sample of  Byars or 1/2 an 
autobiography or The first paper of  philosophy 
aan te geven: ‘At first sight do you perceive 
the full potential of  a circumstance?’6

 Vermits Byars’ residentie in het Hudson 
Institute kaderde in het Artist & Technology 
Program, verlangde het LACMA een tast-
baar resultaat. Byars kreeg het Hudson 
Institute zo ver om een boek te drukken dat 
de allerbeste vragen bevatte die hij gedu-
rende zijn verblijf  in Croton verzameld had. 
Het resultaat was 100 questions, een bunde-
ling van honderd vragen, gedrukt op hon-
derd afzonderlijke bladzijden. De vragen 
waren in het allerkleinste korps gezet omdat 
Byars het leesproces zoveel mogelijk wilde 
vertragen. Aanvankelijk was het de bedoe-
ling dat de vragen zouden worden gedrukt 
op zogenaamd spionagepapier – papier dat 
gebruikt wordt door spionnen die in nood-
gevallen geheime boodschappen moeten 
kunnen opeten… Byars’ 100 questions was 
het sluitstuk van zijn acht maanden duren-
de verblijf  in Croton-on-Hudson. Het boek 
werd echter niet getoond in de Expo 70 in 
Osaka, noch in de expositie in het LACMA.

II. Back in Belgium
 

Koen Brams

1. Television time

100 questions – het uiteindelijke niet-eetba-
re boek – was niet de enige productie die tij-
dens Byars’ residentie in het Hudson 
Institute tot stand kwam. Het World Question 
Center kreeg in 1969 tevens een televisuele 

extensie. Dat gebeurde niet in de Verenigde 
Staten, maar in België: het was de Belgische 
Radio en Televisie (BRT) die de meest ambi-
tieuze uitvoering van Byars’ ideeën reali-
seerde.
 Reeds in de gesprekken die de Amerikaanse 
kunstenaar had gevoerd tijdens het draaien 
van de televisiefilm James Lee Byars/
Antwerpen 18 april-7 mei 1969 zinspeelde 
hij op een televisieproject: ‘How fabulous for 
the idea of  the museum to be a television 
museum […]. But it will be interesting also 
to excuse the name of  museum even per-
haps, to include other areas of  inquiry or 
presentation of  ideas. […] How interesting it 
would be for example for the Belgians, to be 
able to establish the idea of  the presentation 
of  such ideas on television, and since you 
are planning to build a new museum […] it 
would be very interesting for this country 
[…] to do this on an international dimensi-
on […]. Instead of  investing in a building, to 
invest in television time and public time.’7 
De naam van het World Question Center valt 
niet, maar Byars’ fascinatie voor de televisie 
als een plaats voor experiment kon niet dui-
delijker worden vertolkt.
 Het World Question Center werd op 28 
november 1969 live uitgezonden. Vooraf-
gaand werd de televisiefilm over James Lee 
Byars voor het eerst vertoond. De eerder 
aangekondigde uitzenddatum van de docu-
mentaire – 18 juli 1969, ‘tijdens de operatie 
van Apollo 11’ – werd dus ingewisseld voor 
de dag van de uitzending van het World 
Question Center. Op die manier kreeg het 
televisiepubliek de kans zich te verdiepen in 
het werk van de Amerikaanse kunstenaar 
alvorens ondergedompeld te worden in het 
live-experiment. De chronologie van de fei-
ten is veelzeggend. Op 28 mei 1969 was toe-
stemming verleend om de documentaire 
over Byars op 18 juli 1969 uit te zenden. 
Een goede drie weken later, op 18 juni 1969, 

vroeg Ludo Bekkers, programmator bij de 
Dienst voor Artistieke en Educatieve 
Uitzendingen, om de uitzenddatum te ver-
plaatsen, wat erop wijst dat de plannen voor 
het World Question Center concrete vormen 
hadden aangenomen. Wat de drie genoem-
de data in mei, juni en november in ieder 
geval reveleren is de snelheid van handelen 
van alle partijen die bij de realisering van 
het World Question Center betrokken waren: 
James Lee Byars, Ludo Bekkers (program-
mator), Jef  Cornelis (realisator), Walter Van 
Dyck en Reine De Locht (coördinators) en de 
gehele BRT-organisatie. De beslissingslijnen 
in de openbare omroep moeten uiterst kort 
geweest zijn in die dagen.
 Byars’ World Question Center was een eve-
nement zonder voorgaande. Livetelevisie-
programma’s waren in de jaren vijftig en 
zestig zeer gebruikelijk op de openbare 
omroep. Wat het World Question Center op 
technisch vlak echter onderscheidde van 
alle andere live-uitzendingen was de ver-
knoping van drie media: de televisie (waar 
de show live werd gebracht in het Engels), 
de radio (waar een simultaanvertaling werd 
aangeboden) en de telefoon (niet minder 
dan zes telefoonlijnen om met veelal 
beroemde mensen wereldwijd contact te 
leggen). Ook de enscenering was opmerke-
lijk. In Studio 1 zat James Lee Byars midden 
in een kring van 29 participanten, voorna-
melijk studenten. Byars werd geflankeerd 
door vier vrouwelijke mannequins, twee 
aan iedere zijde. De kunstenaar en de model-
len zaten op stoelen en droegen pakken die 
gemaakt waren van roze kunstzijde; de 
andere aanwezigen zaten op de grond onder 
een roze zijden doek, het hoofd door een van 
de openingen gestoken, de knieën opgetrok-
ken en door beide handen samengeklemd.8

 De show begon met een pancarte met de 
credits van alle betrokken partijen: James 
Lee Byars, het Hudson Institute, het Los 

Angeles County Museum, het Art and 
Technology Project [sic] en de Belgische 
Radio en Televisie. Daarna volgde een 
totaalshot van de volledige kring, met in het 
midden James Lee Byars en de vier model-
len. Weinig later was de voice-over van 
Monique François te horen die 25 zinnen 
van Byars voorlas, gevolgd door een inlei-
ding van Byars die onder meer de relatie 
legde tussen het World Question Center en 
zijn zogenaamde ‘Phd-fic’.9 Vervolgens was 
een citaat uit Marshall McLuhans tekst 
Housing: New Look and New Outlook te horen. 
Hierop moest de eigenlijke show van start 
gaan, maar er viel een stilte van niet minder 
dan drie minuten ten gevolge van een tech-
nisch defect – een kabel was afgeknapt 
nadat iemand een deur had dichtgedaan.10 
Nadat het euvel was verholpen, kwam de 
eerste telefonische vraag, gesteld door Viva, 
een actrice die in heel wat films van Andy 
Warhol had gespeeld: ‘Why are subliminal 
messages in films now forbidden by the 
government, when we’re being brain-
washed everyday anyway?’ De toon van de 
uitzending was meteen gezet. Zo gauw Viva 
de vraag had gesteld, rondde Byars het tele-
foongesprek af. Een inhoudelijke repliek 
verschafte hij dus niet. Een mannelijke off-
screenstem kondigde de volgende corres-
pondent aan: Eberhard Kronhausen, een 
Amerikaans psycholoog en seksuoloog. 
Byars stelde zichzelf  en het World Question 
Center voor en verzocht Kronhausen zijn 
vraag te stellen. De seksuoloog vroeg: ‘How 
long will it be before censorship is going to 
be abolished once and for all in the whole 
civilised world?’ In totaal zouden 35 perso-
nen interveniëren, van wie drie vanuit de 
BRT-studio zelf. Na ongeveer dertig minu-
ten – halverwege het programma – richtte 
Byars zich tot de kring mensen rondom 
hem. Drie aanwezigen gingen in op zijn uit-
nodiging om een vraag te formuleren: 
Georges Adé, Hubert Peeters en Marcel 
Broodthaers, allen medestichters van het 
Antwerpse alternatieve kunstinstituut A 37 
90 89. The World Question Center eindigde 
zoals het was begonnen: nadat Byars de kij-
kers had opgeroepen om hun eventuele vra-
gen de dag daarop telefonisch aan hem door 
te geven, las Monique François nog enkele 
zinnen voor. Na 62 minuten en 4 seconden 
was het World Question Center afgelopen. De 
kijkers die meer duiding bij het livepro-
gramma wilden, konden terecht op Radio 2 
waar aansluitend een panelgesprek plaats-
vond – onder de titel Medium Club – waar-
aan onder meer radioproducer Chris 
Cleeren en radiomaker Jos Ghysen deelna-
men. Hiermee viel het doek over een van de 
meest excentrieke programma’s dat ooit op 
het Belgische scherm te zien was.

2. De brief

De gebroken kabel aan het begin van het 
programma was niet het enige technische 
akkefietje tijdens het World Question Center. 
De hele uitzending was in feite een opeen-
stapeling van mankementen. Vooral de 
schakeling tussen de telefoon en de televisie 
bleek ontzettend moeilijk. Vaak kwam de 
stem van de correspondent niet luid genoeg 
binnen; soms gebeurde dat te hard zodat er 
een fluittoon te horen was. De correspon-
denten kloegen dat ze Byars niet verstonden 
en Byars gaf  zelf  ook meermaals aan de per-
soon aan de telefoon niet te kunnen horen. 
De start van het gesprek met de Italiaanse 
componist Luciano Berio is een goed voor-
beeld: ‘Luciano Berio: Hello! James Lee 
Byars: Luciano? L.B.: Yes I don’t hear… 
J.L.B.: Can you hear me now? L.B.: Yes, try 
to talk as loud as possible please.’ Elke telefo-
nische vraag werd voorafgegaan door dit 
soort communicatie. In enkele gevallen 
kwam het zelfs niet tot een vraag. Het tele-
foongesprek met de Amerikaanse cartoo-
nist David Pascal viel bijvoorbeeld helemaal 
in het water: ‘David Pascal: I’m sorry, the 
reception is so poor, I can’t hear you. James 
Lee Byars: Yes, euh… Can you hear me now? 
D.P.: A little better. J.L.B.: Can you hear me 
now? D.P.: Very faintly sir. J.L.B.: Is it? Thank 
you.’ We zullen nooit weten welke vraag 
Pascal in gedachten had. 
 Niet enkel technische complicaties speel-
den de makers van het World Question Center 
parten. Voorafgaand aan de uitzending van 
het liveprogramma was er een nog veel gro-
ter probleem gerezen. Byars had zijn aan-
pak veranderd en had beslist om alle poten-
tiële correspondenten op voorhand te 
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benaderen. De kandidaten kregen een brief  
over het werk van James Lee Byars en de 
inzet van het World Question Center.11 Ze 
werden tevens verzocht hun medewerking 
te bevestigen. De steller van de brief  had 
duidelijk de teksten van Geert Bekaert over 
Byars’ performances in de Wide White 
Space gelezen: ‘Everything he does, even if  
it seems exceptional according to the usual 
standards, is so obvious and coherent that 
we easily can approve of  his ideas and, with 
him, look at our own behaviour and our 
own world like a stranger.’12

 Niet minder dan 250 kandidaten werden 
benaderd, sommigen voorgesteld door 
Byars, anderen door een schare BRT-
medewerkers, zoals kan worden afgeleid uit 
de lijstjes die duidelijk door meerdere ‘han-
den’ zijn geschreven. Het was niet onlogisch 
dat haast de hele openbare omroep hierbij 
werd betrokken. Zoals de titel van het pro-
gramma aangaf, ging het om een wereld-
omspannend project. Het moest bovendien 
een evenement worden waaraan zoveel 
mogelijk knappe koppen uit alle segmenten 
van het maatschappelijk leven zouden deel-
nemen: politici, wetenschappers, sportlui, 
kunstenaars… De BRT had specialisten op al 
deze terreinen in huis. Het was logisch om 
hun kennis te benutten.
 Sommige genodigden reageerden niet, 
anderen gaven aan niet te kunnen of  te wil-
len meewerken, zoals de Finse designer Tapio 
Wirkkala, die schreef: ‘I am not within reach 
when you would like to contact me. […] I am 
dwelling in a place without a road – without 
a telephone – without post.’ Maar ondanks 
de vele afmeldingen kon toch een mooie deel-
nemerslijst worden samengesteld. Onder de 
correspondenten bevonden zich belangrijke 
wetenschappers zoals de hartchirurg Denton 
Cooley; politici, zoals het Knessetlid Uri 
Avnery; kunstenaars, zoals John Cage en 
Joseph Beuys; en schrijvers, zoals Stefan 
Themerson en Jerzy Kosinski.
 De afzeggingen vormden dus geen wezen-
lijk probleem. Het grote struikelblok was de 
informatie die al deze correspondenten had-
den ontvangen. In de brief, gehandtekend 
door BRT-televisiedirecteur Bert Janssens en 
op 29 oktober 1969 naar alle kandidaat-
vraagstellers verstuurd, was namelijk het 

volgende te lezen: ‘You have been chosen by 
James Lee Byars to be telephoned during the 
program, together with a few other persona-
lities. So, on the 28th of  November, between 
10 p.m. and 11.30 p.m. (GMT), Byars will 
ask you some questions, which he thinks 
important or about which he wants your opi-
nion. All the questions and answers are to be 
in English. This program might be the begin-
ning of  a world question center, as Byars 
puts it. We kindly request you to take part in 
the program and therefore we would ask you 
to return the enclosed letter as soon as pos-
sible (deadline: 22 nov.).’ In de brief  werd dus 
gewag gemaakt van ‘vragen’, ‘meningen’ en 
‘antwoorden’, terwijl Byars niet in het minst 
geïnteresseerd was in ‘meningen’ en ‘ant-
woorden’. Erger nog was dat tevens vermeld 
werd dat Byars de vragen zou stellen, terwijl 
dat nu net hetgeen was dat hij door de cor-
respondenten wilde laten doen! De blunder-
brief  zou voor enorme verwarring zorgen 
tijdens de live-uitzending. Voortdurend 
moest Byars zijn correspondenten uitleggen 
dat hij zelf  geen vraag zou stellen, dat hij 
geen belangstelling had voor antwoorden en 
dat hij hen daarentegen een vraag wou ont-
lokken. De genodigden reageerden beduusd. 
Simon Vinkenoog (dichter en auteur): ‘Well 
what’s the question?’ Stefan Themerson 
(auteur): ‘I thought you would be asking me 
a question.’ En Michael McClure (dichter en 
auteur): ‘What question am I asking myself: 
this is rather bizarre.’ Deze drie deelnemers 
brachten geen vragen in.

3. De vragen

Alhoewel de omstandigheden uiterst peni-
bel waren, slaagde Byars er toch in om vra-
gen bij elkaar te sprokkelen. Welke vragen? 
Beantwoordden ze aan de criteria die Byars 
had omschreven tijdens zijn residentie in 
het Hudson Institute? Sommige vragenstel-
lers maakten zich er van af  met een grapje. 
Zo vroeg de Amerikaanse advocaat James 
Butler simpelweg: ‘Why?’ De Oostenrijkse 
architect Hans Hollein stuurde Byars even-
eens met een kluitje in het riet: ‘Why I’m 
here talking with you for instance?’ In min 
of  meer dezelfde bewoordingen reageerden 

de Duitse schrijfster Gisela Elsner en de 
Britse architectuurhistoricus Reyner 
Banham. Andere vraagstellers focusten op 
de actualiteit. Zo had Mies Bouwman 
(Nederlandse televisiepresentatrice) het 
over Vietnam en Biafra: ‘Why don’t we do 
anything about some terrible situations in 
the whole world?’ De vragen van Butler, 
Elsner en Banham kunnen bezwaarlijk 
‘transformational questions’ worden 
genoemd. Vragen over de politieke actuali-
teit, zoals die van Bouwman, had Byars tij-
dens zijn lezing in het Nova Scotia College 
als oninteressant van de hand gewezen.
 Niet alle vragen die Byars losweekte tij-
dens het uur livetelevisie waren voltreffers, 
zoveel is duidelijk. Een groot aantal vragen 
paste echter wel in zijn kraam, waaronder 
ook vragen die een maatschappelijke en/of  
politieke lading hadden, maar niet geënt 
waren op nieuwsfeiten. Dat Byars dit soort 
vragen wel degelijk op het oog had, kan op 
verschillende manieren worden aange-
toond. Sommige vragen waren duidelijk 
‘getelefoneerd’: Byars wist dat sommige cor-
respondenten met specifieke kwesties voor 
de pinnen zouden komen. Dat was al het 
geval met de eerste vraag van Viva. Zij moet 
nog voor de uitzending met Byars in contact 
hebben gestaan, want zij wist dat ze een 
vraag moest stellen. In haar geval was de 
impact van de blunderbrief  geneutraliseerd. 
Haar vraag over ‘subliminal messages in 
films’ was een schot in de roos. Byars had 
zelf  grote belangstelling voor dat onderwerp. 
Zo blijkt uit correspondentie tussen de 
Amerikaanse kunstenaar en de medewer-
kers van de BRT dat minstens overwogen is 
om subliminale beelden in het World Question 
Center binnen te smokkelen.13 Het is niet 
duidelijk of  dit is gebeurd – subliminale beel-
den kunnen immers per definitie niet wor-
den gepercipieerd – maar de briefwisseling 
terzake is een bewijs dat Byars zich wenste in 
te laten met omstreden onderwerpen.
 Ook waar hij niet actief  had aangestuurd 
op specifieke vragen, deed hij dat minstens 
indirect door de keuze van de vragenstellers. 
Alhoewel een aantal vragers zeker niet door 
Byars waren geselecteerd – Mies Bouwman, 
om maar iemand te noemen – werd het deel-
nemersveld in aanzienlijke mate door hem 

bepaald. Zo zijn er brieven van Byars 
bewaard waarin de namen van onder meer 
Joseph Beuys, Michael McClure, James 
Butler en Bert Prelutsky kunnen worden 
teruggevonden – allen namen ze deel aan 
het programma, Beuys met volgende kriti-
sche stelling: ‘Ich meine dass es in Zukunft 
notwendig ist, dass die Informationsebene 
von der Machtsgruppe befreit wird, und dass 
freie, oppositionelle Gruppen Sendezeit 
haben in diesen Informationsmedien.’ 
Joseph Beuys was de enige die Byars niet in 
het Engels te woord stond. Dat wist Byars 
niet op voorhand, maar dat Beuys met een 
maatschappijkritisch standpunt zou komen, 
had hij wel kunnen bevroeden. Byars wist 
ook wat hij van de kunstenaar en anarchist 
Jörg Immendorff, de experimentele steden-
bouwkundige Cedric Price en de dichter en 
kunstenaar Marcel Broodthaers – met wie 
hij bevriend was – kon verwachten. 
Immendorff  verwees in zijn bijdrage naar de 
Russische anarchist Nestor Makhno; Price 
wilde weten waarom het zo moeilijk is 
geworden om ‘nuttige fouten’ te maken; en 
Broodthaers kloeg in zijn bijdrage – in gebro-
ken Engels – het technologische en militaire 
apparaat aan. Gevoelige themata zoals cen-
suur, disciplinering, de negatieve gevolgen 
van de economische groei, technologisering 
(van het militaire apparaat en van de media) 
waren aan de orde van de dag in het livepro-
gramma. Dat vragen over dergelijke contro-
versiële onderwerpen open en bloot konden 
worden gesteld zonder dat ze konden wor-
den gecensureerd – het was immers livetele-
visie – is de niet geringe verdienste van James 
Lee Byars.
 De Amerikaanse kunstenaar zou zelf  ook 
kleur bekennen in het World Question Center 
– letterlijk en figuurlijk. Wanneer Byars het 
woord gaf  aan de mensen die in de kring 
rond hem zaten, namen enkel drie mannen 
het woord: Georges Adé, Hubert Peeters en 
Marcel Broodthaers, die alle drie betrokken 
waren bij de oprichting van het alternatieve 
centrum A 37 90 89. De studenten in de 
kring kregen niet de gelegenheid om een 
vraag te stellen. Deze beslissing kan als con-
servatief  worden geïnterpreteerd. Ook de 
vier bloedmooie modellen die naast Byars 
zaten, werden niet uitgenodigd om het 
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woord te nemen. Het lijkt erop dat de man-
nequins, twee blondines en twee donkerha-
rigen, enkel aanwezig waren omdat ze de 
perfecte maten en snoetjes hadden. Deze 
voorkeur mag seksistisch worden genoemd. 
Toch neemt Byars met de keuze van een van 
de vier vrouwen een progressief  standpunt 
in. Een van de modellen is namelijk van 
Ghanese afkomst, ze is donker. Vandaag kij-
ken we daar gelukkig niet meer van op, 
maar in 1969 was de verschijning van een 
kleurling in een livetelevisieprogramma een 
absoluut unicum. Met deze keuze zocht 
Byars aansluiting bij een campagne die 
enige dagen voor de uitzending van het 
World Question Center op gang was getrok-

ken door A 37 90 89. Op initiatief  van 
Kasper König, coördinator van het ‘gouden 
huis’, was een inventaris gemaakt van de 
Antwerpse cafés en discotheken waar aan 
vreemdelingen de toegang werd ontzegd en 
waar bordjes hingen met teksten zoals 
‘défendu aux Nord-Africains’, ‘défendu aux 
étrangers’ of  ‘Africains non admis’. A 37 90 
89 schreef  brieven naar de eigenaars van 
deze etablissementen. Ook het stadsbestuur 
werd geïnterpelleerd. Het alternatieve insti-
tuut zocht allianties met arbeiders, studen-
ten en verenigingen om het racisme aan de 
kaak te stellen en te bannen. Met de uitnodi-
ging aan de Ghanese vrouw om aan zijn 
zijde plaats te nemen – in het gezelschap 

van andere bevallige modellen – droeg 
Byars zijn steentje bij aan de antiracistische 
campagne. Hij deed dat niet door luidkeels 
kritiek te leveren, maar door eenvoudigweg 
te poneren dat de kleurlinge even mooi was 
als de twee blondines en de donkerharige 
mannequin. Het is een bijkomend bewijs 
van de politieke lading van het World 
Question Center.

3. Het verborgen W.Q.C.

In het VRT-archief  zijn talloze lijstjes te vin-
den die Byars aan de openbare omroep 
stuurde of  die werden aangeleverd door 

BRT-medewerkers. Een bijzonder lijstje 
brengt ambities aan het licht die weliswaar 
aansluiten bij de inhoud van het livepro-
gramma, maar ons beeld van het World 
Question Center ook bijstellen. Het gaat om 
de volgende zeven personen: His Majesty 
King Faisal bin Abdulaziz Al Saud, His 
Majesty King Hassan II, Mr. Richard Nixon, 
Mr. Fidel Castro, His Excellency Mr. Houari 
Boumédiène, His Excellency Mr. Habib 
Bourguiba en Her Excellency Mrs. Golda 
Meïr. De handtekening die onder de uitnodi-
ging aan deze excellenties werd geplaatst, 
was niet die van Bert Janssens, BRT-televisie-
directeur, maar die van Paul Vandenbussche, 
de administrateur-generaal en hoogste in 

This is the Ghost of James Lee  
Byars Calling
 Jeroen Staes

In de loop van het jaar 1969 organiseerde James 
Lee Byars in drie verschillende steden ter wereld 
performances onder de titel This is the Ghost of 
James Lee Byars Calling. De performance vond 
iedere dag plaats tussen 14 en 18 oktober 1969 in 
de Eugenia Butler Gallery (Los Angeles) in het kader 
van het tweedelige tentoonstellingsproject Byars at 
Butler. Voor Shutting Up Genie, het eerste luik van dit 
project, had Byars een muur laten bouwen rond het 
kantoor van zijn Amerikaanse galeriste – Eugenia 
Butler alias ‘Genie’. Hij ontzegde haar de toegang 
tot de tentoonstellingsruimte. Byars gaf eveneens de 
instructie om de naam van de galerie van de gevel 
van het gebouw te halen. Op een witte binnenmuur, 
die zichtbaar was vanaf de straat, liet hij de tekst 
Shutting Up Genie aanbrengen. Dit eerste deel liep 
van 7 tot en met 11 oktober.1 In het begeleidende 
persbericht van de galerie wordt vermeld dat de 
kunstenaar voor het tweede deel, genaamd This is the 
Ghost of James Lee Byars Calling, de hele ruimte met 
rode lakverf liet herschilderen en alle lichtbronnen 
liet verwijderen. De bezoekers konden de ruimte 
enkel betreden via een klein gat in de muur.2 Had 
Byars zijn galeriste in het eerste deel van het project 
nog verhinderd de ruimte te betreden, dan kreeg 
ze in het tweede deel de opdracht om in de galerie 
aanwezig te zijn en met de bezoekers te praten 
over zijn werk. Volgens de perstekst was het Byars’ 
bedoeling dat zijn werk en zijn persoon aan de hand 
van conversaties konden worden ‘gereconstrueerd’. 
Er staat letterlijk: ‘There will be five days of hubbub 
about Byars. Eugenia Butler is allowed in the exhibition 
space to talk about Byars to people who come 
in, and to reconstruct his work and his lifestyle by 
conversation.’ Daarenboven zouden van over de hele 
wereld telegrammen van kennissen van Byars naar 
de galerie worden gezonden, waar ze konden worden 
ingezet tijdens het ‘reconstructieproces’. Hoe dit 
precies gebeurde, is onduidelijk. Las Eugenia Butler 
of iemand anders de ingestuurde boodschappen 
voor of werden de telegrammen gepresenteerd in de 
tentoonstellingsruimte?
 Een andere versie van This is the Ghost of James 
Lee Byars Calling kwam tot stand tijdens de door 
Konrad Fischer en Hans Strelow georganiseerde 
tentoonstelling Prospect 69 in de Kunsthalle 
Düsseldorf. Het was de tweede aflevering van een 
manifestatie die bedoeld was als een alternatief voor 
de kunstbeurs van Keulen. Een door de organisatoren 
samengesteld comité selecteerde galeries die op hun 
beurt kunstenaars uitnodigden. Byars verklaarde later 
dat hij teleurgesteld was dat de Wide White Space 
Gallery hem niet had geselecteerd voor Prospect 
69.3 Anny De Decker had de voorkeur aan andere 
kunstenaars gegeven. Via Eugenia Butler kon Byars 
alsnog een bijdrage leveren aan de alternatieve 
kunstbeurs. Net als in Los Angeles presenteerde 
hij een volledig rode kamer, waarin alleen een klein 
bordje met de titel van het project aangebracht was. 
Niemand minder dan Joseph Beuys kwam Byars 
tijdens de eerste dag in de rode ruimte omhelzen. Dit 
was op voorhand niet gepland, maar Byars verzocht 
de Duitse kunstenaar vervolgens om dit gebaar 
dagelijks te herhalen tijdens de tentoonstelling, die 
liep van 30 september tot 12 oktober 1969. Het is 
niet geweten of Beuys gevolg gaf aan Byars’ oproep; 
de Amerikaanse kunstenaar was zelf in ieder geval 
niet alle dagen aanwezig tijdens de duur van de 
tentoonstelling. 
 Op 5 oktober 1969 vormde het Antwerpse 
alternatieve kunstcentrum A 37 90 89 het decor 
van de derde versie van de performance This is the 
Ghost of James Lee Byars Calling. Een kamer van 
het pand in de Beeldhouwersstraat werd helemaal 
rood geschilderd; 37 genodigden – een verwijzing 
naar Byars’ leeftijd in 1969 – werden verzocht om 
zich zoveel mogelijk in het rood te kleden. Alle 
gasten kregen van de kunstenaar een rode stift en 
enkele vijfhoekige kaartjes om notities te maken. 
De achterzijde van de kaartjes was blanco, de 
voorzijde goudkleurig en bedrukt met de titel van 
de performance en het adres van de Eugenia Butler 

Gallery in Los Angeles (in rode letters). Het ging met 
andere woorden om de uitnodigingskaart van Byars’ 
tentoonstelling in Los Angeles. Ooggetuige Anny De 
Decker, medeoprichter van A 37 90 89, herinnerde 
zich dat Byars aan een hels tempo vragen op de 
deelnemers afvuurde, waarop zij dan een antwoord 
moesten noteren.4 Deze replieken werden volgens 
De Decker diezelfde dag nog naar Eugenia Butler in 
Los Angeles verstuurd. Georges Adé, auteur en net 
zoals De Decker een van de oprichters van A 37 90 

89, was ook een van de 37 genodigden. In een korte 
tekst over Byars’ activiteiten in België tussen 1969 
en 1973 stelde hij dat Byars exact 37 anekdotes over 
zijn leven vertelde.5 Hij herinnerde zich met andere 
woorden niet dat Byars vragen stelde. Op een ander 
punt stemt Adés versie van de feiten wel overeen 
met die van De Decker: net als zij geeft hij aan dat 
de genodigden notities maakten op de vijfhoekige 
uitnodigingskaarten. Anders dan De Decker was Adé 
echter van mening dat in de galerie van Eugenia Butler 
exact dezelfde performance had plaatsgevonden. Dit 
lijkt erg onwaarschijnlijk, aangezien in de perstekst 
van de Amerikaanse galerie vermeld werd dat in de 
galerie getuigenissen over Byars werden ingewacht. 
Het is onmogelijk om met zekerheid te stellen of Byars 
vragen stelde of persoonlijke anekdotes vertelde 
aan de participanten in Antwerpen. De notities op de 
overgebleven uitnodigingen brengen ons op dit vlak 
weinig bij. Hierop kunnen we zeer uiteenlopende en 
ondoorgrondelijke statements lezen, zoals: ‘Never a 
dull moment, it lasts the whole evening’ of ‘Purple 
rings on the church door next to Sak’s at Easter’.   
 Hoewel op dit moment geen sluitende informatie 
over deze continent-overschrijdende performance 
beschikbaar is, laten bepaalde gegevens ons wel 
toe betekenis te geven aan Byars’ ambitieuze 
onderneming en de actie te kaderen in zijn bredere 
artistieke praktijk. Dat Byars ‘figuurlijk’ aan de 
bezoekers in Los Angeles wilde verschijnen door 
middel van korte statements van anderen over 
hem, verraadt duidelijk zijn fascinatie voor de eigen 
biografie. Eerder dat jaar had de kunstenaar in de 
Wide White Space ook al rond dit onderwerp gewerkt. 
In de performance 1000 Minutes of Attention or ½ 
Autobiography of James Lee Byars en het bijhorend 
kunstenaarsboek bundelde de kunstenaar zinnen 
waarmee hij terugblikte op zijn leven en carrière. Ook 
deze zinnen – ‘A single sentence may be a complete 
autobiography’ – kunnen als aansporingen voor een 
reconstructieproces worden beschouwd. 
 De vorm van de uitnodigingen, die zowel in 
Los Angeles als in Antwerpen gebruikt werden, was 
allesbehalve willekeurig. Met de vijfhoekige kaart wilde 
Byars refereren aan het Pentagon. In deze periode 
drukte Byars meermaals de wens uit om artist-in-
residence te worden in het Amerikaanse Ministerie 
van Defensie. Hij stuurde onder andere een postkaart 
naar Georges Adé en diens vrouw Magda Schuurmans 
met volgende boodschap: ‘B is the A. in the P.’ [Byars 
is the Artist in the Pentagon] Deze ‘droom’ ging echter 
nooit in vervulling, al kwam hij tijdens zijn verblijf in 
het Hudson Institute wel geregeld in contact met 
hooggeplaatste militairen die lid waren van het War 
and Peace College.6

Noten

1  Matthew Stromberg, Art of the Possible: a Reappraisal of the Eugenia 
Butler Gallery (Master Thesis), Los Angeles, University of Southern 
California, 2014, p. 8.

2  Byars at Butler Press Release, 22 september 1969, p. 1.
3  Zie David Sewell [in conversation with James Lee Byars], This is the 

Ghost of James Lee Byars Calling, in: James Lee Byars: 1/2: an 
Autobiography: sourcebook, London, Koenig Books, 2014, p. 93.

4  Piet van Daalen citeert Anny De Decker, in: Uit de dossiers van A 37 
90 89 te Antwerpen, in: Museumjournaal, nr. 1, 1974, pp. 25-26.

5  Georges Adé, ongepubliceerde titelloze tekst over de activiteiten van 
James Lee Byars in België tussen 1969 en 1973.

6  Zie David Sewell, op. cit. (noot 3), pp. 74-75.

uitnodiging ‘This is the Ghost of  James Lee Byars Calling’, performance 
in A 37 90 89, 5 oktober 1969, recto (bovenaan) en verso (onderaan)

James Lee Byars

This is the Ghost of  James Lee Byars Calling, performance in A 37 90 89, 
5 oktober 1969. Foto: Maria Gilissen

postkaart van James Lee Byars aan Georges Adé & Magda Schuurmans, 
met de boodschap ‘B is the A. in the P.’ [‘Byars is the Artist in the 

Pentagon’] 
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rang in de openbare omroep. Het is alvast 
een bijkomend bewijs dat de volledige 
omroep voor het World Question Center werd 
ingeschakeld. Uiteinde lijk kon geen enkel 
staatshoofd of  regeringsleider worden 
gestrikt. De enige politicus die bereid werd 
bevonden om deel te nemen, was de 
Israëliër Uri Avnery, die er progressieve 
standpunten op na hield. Hij stelde een kri-
tische vraag: ‘whether humanity can adapt 
itself  to the present state of  technology in 
warfare’. 
 Het lijstje reveleert nog een andere ambi-
tie, die nauwelijks afleesbaar is van het live-
programma dat op 28 november 1969 op 
de buis kwam, namelijk het doel om radi-
caal verschillende standpunten voor het 
voetlicht te brengen. Richard Nixon en Fidel 
Castro hadden tegenstrijdige belangen. Er 
mocht dus van worden uitgegaan dat zij 
met heel andere vragen zouden zijn geko-
men, net zoals de koning van Saoedi-Arabië 
en de Israëlische premier Golda Meïr. Dat 
het aanvankelijk de bedoeling was om 
extreem verschillende vragen te laten stel-
len is zo goed als onmogelijk te detecteren in 
het World Question Center – behalve op één 
moment halverwege het programma, als 
Byars opnieuw zelf  het woord neemt en de 
vraag citeert die de rechts-conservatieve 
directeur van het Hudson Institute hem per 
telegram had bezorgd: ‘What will a fully 
human being look like in the postindustrial 
era?’ Mocht Herman Kahn zijn inzichten 
over nucleaire oorlogsvoering in een hypo-
these hebben vertaald, dan zou het contrast 
met de vragen van John Cage en Marcel 
Broodthaers zonneklaar zijn geweest. 
Kahns vraag over de mens in het postindus-
triële tijdperk was een stuk minder omstre-
den dan zijn teksten over atoomoorlogen en 
het Vietnamconflict. Het feit echter dat 
Byars de gelegenheid niet wilde laten voor-
bijgaan om de zogenaamde Megadeath 
Intellectual in het programma te introduce-
ren, is veelzeggend. Het contradictorische 
was wezenlijk voor Byars als persoon en als 
kunstenaar in de periode rond 1969. Dit 
blijkt ook uit sommige uitspraken die hij 
deed in het Nova Scotia College of  Art and 
Design. Tijdens zijn lezing in Canada sprak 
hij als het ware in één adem lovend over 
Herman Kahn en Allen Ginsberg, de homo-
seksuele Beat-auteur, drugsgebruiker en 
politiek-geëngageerd dichter. Die onmogelij-
ke positie tekende Byars ten voeten uit. Op 
zeker moment hebben de programmama-
kers en James Lee Byars overigens overwo-
gen om Ginsberg op de gastenlijst te zetten 
van het World Question Center. Mocht hij 
hebben deelgenomen, dan zouden de obsce-
ne dichter en de reactionaire beleidsanalyst 
elkaar daar ontmoet hebben – bien étonnés 
de se trouver ensemble.
 Byars’ voorliefde voor tegenstrijdigheid 
en ambiguïteit zit diep verankerd in het 
World Question Center. Dat blijkt niet alleen 
uit de talloze gastenlijstjes en uit uitspraken 
waarin hij tegelijkertijd Kahn en Ginsberg 
het hof  maakt. Dat het World Question 
Center fundamenteel in het teken staat van 
dubbelzinnigheid en contradictie kan ook 
worden afgeleid uit de tekstbijdrage die 
Byars leverde: de zinnen waarmee het live-
programma begon en eindigde. Enkele 
voorbeelden (uit het lijstje van de zinnen 
waarmee het programma werd beëindigd): 
‘Can you ask a direct question? I can repeat 
the question but am I bright enough to ask 
it? How does he question and how does he 
eat? I listed all the universal questions befo-
re. Suddenly he is a collar, a necktie and a 
lapel. The world is so fantastic, why make 
up? Questions about questions ho ho.’ Waar 
gaan die zinnen eigenlijk over? Ze gaan alle 
kanten uit. Sommige zinnen zijn van taalfi-
losofische aard, andere plain bullshit. 
Omstreeks 1969 is Byars in al die registers 
geïnteresseerd en ook in de overgangen 
ertussen. Hij is de denker van de grijze zone. 
Zelfs het statuut van de begin- en eindzin-
nen is ambivalent. Gaat het om vragen of  
antwoorden? Op het papier waarop Byars 
(of  een medewerker) de begin- en eindzin-
nen had getypt, eindigen ze allemaal met 
een vraagteken. De door Monique François 
geprevelde zinnen eindigen nu eens met 
lage, dan weer met hoge stem. De speakerin 
kon blijkbaar niet alle zinnen als vragen 
voorlezen. Tijdens de voordracht werd een 
zin een statement, een andere een vraag. 
Dat iets kan kantelen in deze of  gene rich-
ting, fascineerde Byars in hoge mate. Hij 
verkoos de kwaliteit van het ‘transformatio-
nele’.

4. Naschokken

Enkele dagen voor de uitzending van het 
World Question Center – op 25 november 
1969 – was de pers ingelicht over het op 
handen zijnde liveprogramma. Bij die gele-
genheid hadden de televisiejournalisten ook 
de documentaire James Lee Byars/Antwerpen 
18 april-7 mei 1969 kunnen bekijken. Werd 
de televisiefilm door sommige media tame-
lijk lovend onthaald en kon de Amerikaanse 
kunstenaar op basis van dit door Geert 
Bekaert, Jef  Cornelis en Walter Van Dyck 
geborstelde portret op enige goodwill reke-
nen, die positieve sfeer sloeg helemaal om na 
de uitzending van het World Question Center. 
Het programma ontlokte de pers de meest 
vileine reacties: ‘Wat wij nu over James Lee 
Byars denken? Dat hij een showman is van 
formaat, wijze lieden om de tuin leidt, het 
snobisme van pseudointellectuelen streelt 
en aardig wat centen opstrijkt voor zijn zie-
lige demonstratie’ (Gazet Van Antwerpen, 1 
december 1969); ‘Indien dit een accuraat 
beeld gaf  van de samenleving – zoals de 
opzet luidde – bestaat de samenleving gro-
tendeels uit een stelletje verdwaasde onbe-
nullen’ (HUMO, 5 december 1969); ‘Het is 
een flop van piramidale afmetingen gewor-
den. James Lee Byars bleek een buitenwoon 
handige en inderdaad ook intelligente char-
latan te zijn, wiens voornaamste prestatie er 
in bestond dat hij de B.R.T. letterlijk en 
figuurlijk in de doeken heeft gedaan’ (Wij, 6 
december 1969); ‘Passende straf  voor James 
Lee Byars: hem alle telefoons van die avond 
laten betalen’ (Het Laatste Nieuws/De Nieuwe 
Gazet, 1 december 1969). De kritiek was 
meedogenloos. Enkele commentatoren rea-
geerden enigszins welwillend, maar konden 
het evenmin laten om hun artikel met zure 
oprispingen te besluiten. Bij de openbare 
omroep werden de artikels verzameld en 
geklasseerd. Ze hadden geen gevolgen voor 
de makers van de livemanifestatie. Meer 
nog: enige tijd is overwogen om een publica-
tie uit te brengen waarin alle tijdens de live-
uitzending geformuleerde vragen zouden 
worden opgenomen.
 Het Belgische netwerk dat rond James Lee 
Byars was ontstaan, blikte tevreden terug op 

het programma. Zo vond op initiatief  van de 
verzamelaars Herman en Nicole Daled op 27 
februari 1970 een zogenaamd T.V. Ball plaats 
in de showroom van de Garden Stores, een 
winkelruimte nabij de Louïzalaan in Brussel. 
Het feest, dat slechts een uur mocht duren, 
was bedoeld om eer te betuigen aan Jef  
Cornelis en zijn medewerkers ‘to the success 
of  the James Lee Byars World Question 
Center’. De uitnodiging voor de party – een 
sterretje, gemaakt van uiterst dun, rood zij-
depapier – werd ontworpen door Byars. Op 
kosten van de Daleds werd hij speciaal voor 
het T.V. Ball ingevlogen vanuit New York. Het 
kleed dat voor het World Question Center was 
gebruikt, werd door Byars tijdens het feest 
versneden tot kleden voor twee of  drie perso-
nen, die door de kunstenaar aan de deelne-
mers van het T.V. Ball werden geschonken. 
Na het evenement vond een afterparty plaats 
in het appartement van de Daleds. Zij ontvin-
gen van Byars het belangrijkste souvenir: de 
vijf  pakken die de kunstenaar en de vier 
mannequins gedragen hadden.
 De grootste naschok van het World 
Question Center vond evenwel nog later 
plaats, namelijk op 15 april 1970. Een afle-
vering van de dagelijkse BRT-kunstrubriek 
Zoeklicht stond in het teken van de publicatie 
100.000 minutes, de door Anny De Decker 
in het najaar van 1969 uitgegeven autobio-
grafie van James Lee Byars. In plaats van het 
roze kunstenaarsboek voor te stellen en te 
becommentariëren, kozen de Amerikaanse 
kunstenaar en de programmamakers – 
Georges Adé en Walter Van Dyck – voor een 
andere aanpak. Het werd een miniperfor-
mance. In een woonkamer waar de vijf  pak-
ken van het World Question Center aan de 
muur hingen liep James Lee Byars, in het 
zwart gekleed, gemaskerd en met een hoed 
op, telkens twee à drie meter van de ene naar 
de andere kant. Georges Adé, aan een tafel 
gezeten, met zijn rug naar de camera, stelde 
vragen waarop Byars telkens met ‘ja’ of  
‘nee’ antwoordde. Sommige vragen waren 
variaties op de zinnen in 100.000 minutes – 
‘Do direct questions exist?’ – andere verwe-
zen naar het World Question Center – ‘Did 
you like your latest tv-show?’ Alle contradic-
ties van Byars’ werk omstreeks 1969 wer-

den in dit nauwelijks vier minuten durende 
filmpje samengebald: het rituele, het politie-
ke en het groteske. Net zoals de zinnen in 
100.000 minutes of  de begin- en eindzinnen 
van het World Question Center, waren de vra-
gen nu eens serieus, dan weer onzinnig, nu 
eens politiek, dan weer grappig. 
 Misschien had de Belgische pers niet 
geheel ongelijk toen ze het World Question 
Center afschilderde als onzin, maar dan had-
den de journalisten eraan moeten toevoegen 
dat de één uur durende liveperformance 
strak geregisseerd en goed uitgevoerd was en 
dat controversiële maatschappelijke en poli-
tieke onderwerpen op scherpe manier onder 
de aandacht werden gebracht. Byars had 
niet alleen een voorliefde voor lichtheid, ja 
voor onzin, hij was ook mateloos gefasci-
neerd door rituelen en hij vond het belang-
rijk om politiek-maatschappelijke themata 
te agenderen. Omstreeks 1969 was hij zich 
als geen ander bewust van de kracht van de 
interactie van de mutueel exclusief  geachte 
sferen van ritualiteit, humor en politiek. Dat 
het ceremoniële, het potsierlijke en het 
maatschappelijk betrokkene veel voor elkaar 
kunnen betekenen, is de niet geringe les die 
uit het World Question Center en 100.000 
minutes kan worden getrokken.
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 7  James Lee Byars verwijst naar de plannen om 
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Antwerpen. Zie ook: Marije Sennema, We Want 
the Subsidies, Not the Building, en Winke 
Noppen, The Museum of  Unlimited Growth, in: 
CAVE#1: territories, Gent/Berlin, CAHF/
Sternberg Press, 2016.

 8  Het programma werd in zwart-wit 
uitgezonden; de vijf  pakken en sommige 
stukken van het kleed zijn bewaard gebleven 
waardoor met zekerheid kan worden gesteld 
dat ze roze waren.

 9  Van het World Question Center verscheen een 
transcriptie in: Hans Ulrich Obrist & Barbara 
Vanderlinden (red.), Laboratorium, Keulen/
Antwerpen/Brussel, Dumont/Antwerpen 
Open/Roomade, 2001. Deze transcriptie is 
weinig accuraat en onvolledig. Zo ontbreken 
bijvoorbeeld de door Monique François 
uitgesproken begin- en eindzinnen, het citaat 
van Marshall McLuhan en de inleiding van 
Byars. Om die reden is besloten een nieuwe 
transcriptie op te nemen in dit nummer.

 10  Jef  Cornelis in een gesprek met Koen Brams en 
Dirk Pültau op 15 juli 2005.

 11  De correspondentie en tal van documenten 
omtrent het World Question Center worden 
bewaard in het VRT-archief.

 12  Over Bekaerts opmerkelijke vergelijking tussen 
James Lee Byars en de naamloze gast in Pier 
Paolo Pasolini’s film en boek Teorema, zie deel 1 
van Byars in Belgium in het vorige nummer van 
De Witte Raaf.

 13  In een brief  gericht aan Jef  Cornelis schreef  
Byars: ‘How’s the sublim? […] watching football 
yest. saw inst. playback in slow motion (possible) 
I’m eager to know what is possible – at least – we 
can do Blackouts with auditory signals for Radio 
directions etc.? Do not fix anything without my 
knowing it please […] Love JB’. In een andere 
brief  aan Cornelis kwam hij hier nog op terug: 
‘Sub-imag.? Or Threshole speed total screen 
flashes – out Blackouts (flashes) with auditory 
directions also sub-lim. ????’

Met dank aan Jef  Cornelis, Albert Maene, 
Iris Paschalidis en Magda Schuurmans.

* Het eerste deel van Byars in Belgium werd 
gepubliceerd in De Witte Raaf  nr. 181.

James Lee Byars

uitnodiging voor het ‘T.V. Ball’ in de Garden Stores te Brussel, 1970
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[00’01”] [Title]

‘The World Question Center’ by James Lee Byars 
(Art. in Res.) at Hudson Institute of New York 
sponsored by the Los Angeles County Museum’s 
Art and Technology Project on Belgian Radio and 
Television.

[00’17”] [Studio Belgian Radio and Television; long 
shot; James Lee Byars sitting next to four unknown 
female participants, two on each side of him; 
James Lee Byars and the four unknown female 
participants sitting in the middle of a ring of 29 
participants]

[Silence]

[00’43”] [Long shot]

Voice-over [Monique François]: Clone me, clone 
me, c-l-o-n-e m-e. 

[00’45”] [Tracking shot; close-ups of Georges 
Adé, unknown male participant, Hubert Peeters, 
unknown female participant, Marcel Broodthaers, 
unknown female participant]

Voice-over [Monique François]: Do you have an 
affection for questions? Did Plato forget question? 
Man is dead. Imagine the palpability of question. 
What’s the speed of an idea? Which questions 
have disappeared? Is all speech interrogative? 
Make a 1969 question. Do questions require more 
energy than other sentences? I ask to explain 
everything. Is a single question the synthesis of 
you? This question is capable of questioning itself. 
What questions are you asking yourself? Imagine 
being possessive of a question. Question is big art. 
I’ll get her question grammar. All questions rise in 
intonation. Look at public question on the street. 
Exalting question is surprising. Think yourself away. 
Maybe questions don’t exist. Drop hello. How 
to fall in love with a phone call? To present the 
opportunity of possible response is the exhibition.

[02’11”] [James Lee Byars, close-up]

James Lee Byars: I’m the self-appointed World 
Question Center. If you ask for something that 

doesn’t exist, do you deserve it on the intelligence 
of the request? Recently I got my Phd-fic from the 
University of California for asking for all questions 
that existed in simple English that I could gather 
from all of the research areas of the University, by 
using the University phone that is free up and down 
the coast and collecting these questions to list on 
an orientation program slip for entering students 
at the University of California. And they were so in 
advance of this particular process for example, that 
they thought it was such a good idea that I was 
awarded my doctor’s degree as a fiction and the 
students now are working out the Phd-degree. I’m 
Phd-fic. Tonight we have an opportunity to extend 
this, to call celebrities around the world and we will 
have the cooperation of the telephone company, 
the radio and television to make this possible. 

[03’13”] [Camera zooming out until James Lee 
Byars and the four unknown female participants 
are visible]

Voice-over [James Lee Byars reads an excerpt 
from Housing: New Look and New Outlook by 
Marshall McLuhan]: It is equally conceivable that 
the electric extension of the process of collective 
consciousness, in making consciousness without 
walls, might render language walls obsolescent. 
Languages are stuttering extensions of our five 
senses, in varying ratios and wavelengths. An 
immediate simulation of consciousness would 
by-pass speech in a kind of massive extrasensory 
perception, just as global thermostats could by-
pass those extensions of skin and body that we 
call houses. Such an extension of the process of 
consciousness by electric simulation might easily 
occur in the 1960s.1
 
[03’50”] [Long shot]

[Silence, followed by noise]

[06’54”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James? James?
J.L.B.: Yes.
Voice-over [unknown male voice]: [inaudible 
phrase]
J.L.B.: Viva? Viva?

[Noise]

Viva: …suicide note… in the paper… irrational… 
[inaudible phrase]
J.L.B.: Viva? 
V.: Yeah! 
J.L.B.: Can you hear me?
V.: Yes.
J.L.B.: Can you speak louder please into the 
phone, we can’t hear you here.
V.: You can’t hear me? 
J.L.B.: Now we can hear you.
V.: Now can you hear me?
J.L.B.: Yes.
V.: OK.
J.L.B.: You know we’re trying to collect questions 
that are important to the people that we’re calling. 
V.: No.
J.L.B.: Questions that are important in the sense 
you know of their own possible evolution of 
knowledge.

[07’49”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

V.: Right! You want the question now?
J.L.B.: Yes, please.
V.: OK. Why are subliminal messages in films now 
forbidden by the government, when we’re being 
brainwashed everyday anyway?
J.L.B.: Thank you Viva, that’s a very fine question.
V.: Did you understand it?
J.L.B.: Yes I did, thank you, thank you very much.
V.: You’re welcome.
J.L.B.: Goodbye.
V.: Bye.

[08’27”] [Long shot]

J.L.B.: Yes. Yes.
Voice-over [unknown male voice]: Doctor 
Kronhausen.
J.L.B.: Doctor Kronhauser [sic]? 
Eberhard Kronhausen: Yes, good evening.
J.L.B.: Good evening. As you know I am the 
self-appointed World Question Center. And we 
are looking for questions, hopefully, that are the 
synthesis of the person that we are calling.

E.K.: Yes.
J.L.B.: And looking for questions that are really 
pertinent to them in regards to their own feelings 
of an evolving sense of knowledge. 
E.K.: Yes.
J.L.B.: I wonder if you might offer us a question like 
that by phone.

[09’02”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

E.K.: Well, instead of offering you a question, I can 
say that you’re calling us, my wife and I, on a very 
special day, because today we have presented 
for the second time our film Freedom to love, 
which we shot in Holland last June, to the German 
censorship board and they were very liberal, very 
generous, fair-minded and they passed the film – 
which has very strong erotic content – with only 
very minor cuts. 
J.L.B.: Yes.
E.K.: So this is a very happy occasion.
J.L.B.: Well I’m sorry to ask you, but can you pose 
the question out of such good fortune?
E.K.: Yes, I would like to pose the following 
question.
J.L.B.: Yes, please.
E.K.: How long will it be before censorship is going 
to be abolished once and for all in the whole 
civilised world?
J.L.B.: Thank you very much, that’s a very fine 
question. That’s certainly a lot to think about, isn’t 
it? 
E.K.: Very much on our hearts and minds, believe 
me, because we don’t believe that censorship has 
any kind of place in a true democracy.
J.L.B.: Thank you very much.
E.K.: Thank you also.

[10’11”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Doctor Jungk.
J.L.B.: Doctor Jungk?
Robert Jungk: Yes.
J.L.B.: Can you hear me?
R.J.: Yes, not very well.
J.L.B.: As you know I am James Lee Byars, the self-
appointed…
R.J.: …yes I know.

[10’22”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: Would you offer us a question that you feel 
is pertinent in regards to your own evolution of 
knowledge by phone now?
R.J.: Yes, I don’t know – I have no idea what you 
wanted to know.
J.L.B.: Well I would like to know a question as I 
have just said that you feel is very important to you 
in regards to your own personal evolvement with 
the area that you think you know the most about.
R.J.: Well I would say that the most important 
question for me is how we could enhance 
imagination? I feel imagination is in chains now and 
we don’t know how to free it.
J.L.B.: I beg your pardon, could you speak a little 
closer?
R.J.: I say, for me the most important question with 
regard to my own, not only to my own evolution, 
but also to the evolution of other people and of 
society, that I feel that imagination nowadays is in 
chains and that I wonder what we could do to free 
it and to make it more systematic, how to get away 
the blocks from imagination in people and society 
in general? 
J.L.B.: Fine, thank you.
R.J.: Yeah.

[11’33”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James?
J.L.B.: Yes.
Voice-over [unknown male voice]: Doctor Denton 
Cooley.

The ‘celebrities’ participating in The World Question Center

Viva (1938) [born: Janet Susan Mary Hoffmann]: American actress; she performed in 
many films of  Andy Warhol, among others: Tub Girls (1967), Bike Boy (1967), The Nude 
Restaurant (1967) and Blue Movie (1967).

Eberhard Kronhausen (1915-2009), American psychologist and sexuologist. 
Together with his wife Phyllis, he published books, made exhibitions and films (among 
which Freedom to Love, 1969) in which they advocated liberal sexual attitudes.

Robert Jungk (1913-1994) [born: Robert Baum], German writer, journalist and futur-
ologist; in 1964 he became co-editor of  the book series Modelle für eine neue Welt; in the 
same year he founded the Institut für Zukunftsfragen in Vienna; in 1969 he published 
the book Eskalation der neuen Waffen.

Denton A. Cooley (1920), American heart surgeon; in 1969 he was the first surgeon 
to implant an artificial heart.

Uri Avnery (1923) [born: Helmut Ostermann], Israelian writer and founder of  the 
Gush Shalom peace movement; from 1965 to 1974 and from 1979 to 1981 he was a 
member of  the Knesset, the Israeli Parliament; author of  Israel Without Zionists: A Plea 
for Peace in the Middle East (1968).

Mies Bouwman (1929) [born: Maria Antoinette Bouwman], Dutch television pre-
senter, who hosted numerous talk and games shows; she had also been the host of  the 
first fund-raising show on Dutch Television in 1962.

Jean Toche (1932), Belgian artist who moved to New York in 1965; he co-founded 
(with Jon Hendricks) the Guerilla Art Action Group in 1969.

John Cage (1912-1992), American composer and music theorist; he composed the 
work Cheap Imitation for piano in 1969, which turned out to be the last piece he would 
play himself.

David Pascal (1918-2003), American cartoonist, whose work was regularly published 
in The New Yorker; in 1968 he received the National Cartoonist Society Advertising and 
Illustration Award.

Luciano Berio (1925-2003), Italian composer; in 1968 he produced O King, a piece in 
memory of  Martin Luther King, which was integrated in his famous work Sinfonia in 
1969.

Simon Vinkenoog (1928-2009), Dutch poet and writer; in 1969 he co-published 
(with Jean-Paul Vroom) How To Enjoy Reality, a pamphlet on drugs, in an issue of  
International Times.

Stefan Themerson (1910-1988), Polish-British writer, filmmaker and composer, who 
worked closely with his wife Franciszka; in 1968 his own publishing house Gaberbocchus 
Press released his book Apollinaire’s Lyrical Ideograms.

James G. Butler (1920-2005), American lawyer, civil rights activist and art collector; 
in 1969 he was married to Eugenia Louise Jefferson, who ran the Eugenia Butler Gallery 
in Los Angeles, in which James Lee Byars exhibited several times.

Georges Adé (1936-1992), Belgian writer and Romance philologist, who published 
the novel De Hemel in 1968; in 1969 he was co-founder of  the Antwerp alternative art 
institute A 37 90 89.
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J.L.B.: Doctor Cooley? 
Denton Cooley: Yes.
J.L.B.: We’re looking for questions… Doctor 
Cooley?
D.C.: Yes.

[11’46”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: I’m James Lee Byars and we’re looking for 
questions and calling people around the world 
trying to find questions that are very important for 
their own evolution, I wonder if you might offer us a 
question like that on the phone?
D.C.: …something important for man’s evolutions?
J.L.B.: For you in regards to the evolution of your 
own sense of knowledge, in your discipline: what 
question is very pertinent to you for example at this 
point? For yourself.
D.C.: You know, I don’t understand exactly: I want 
to get the question exactly straight before I try to 
answer it.
J.L.B.: Yes, for example do you have a hypothesis 
at this point that you can put into a question of 
general intellectual quality that you could offer to 
us on the phone? In medicine or in the area that 
you are most concerned with at this time?
D.C.: Well let’s see what I could offer in this regard. 
It is truly a sort of a speculation but I believe that 
man resists change so much that he may handicap 
his future, that he tends to think negatively towards 
any new… or… unrealised… any new or – let 
me see – a revolutionary change, there’s been a 
resistance expressed to space flight…
J.L.B.: …yes…
D.C.: …and a resistance expressed to drastic or 
dramatic efforts such as heart transplantation and 
the use of an artificial heart. 
J.L.B.: …yes…
D.C.: We should be more tolerant and more 
understanding or easier acceptant for new 
experiments.
J.L.B.: Thank you very much.
D.C.: Does that help you at all? 
J.L.B.: Yes, it does, thank you.
D.C.: [inaudible phrase] …work that into 
something.
J.L.B.: Thank you.
D.C.: You’re welcome.

[14’04”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James? James?
J.L.B.: Yes.
Voice-over [unknown male voice]: Uri Avnery.
J.L.B.: Hello?
Uri Avnery: Yes.

[14’14”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: We are looking for questions that are very 
important to the people that we’re calling. Could 
you offer us a question that you think is important 
to yourself by phone now?
U.A.: Would you please raise your voice?
J.L.B.: Raise my voice?
U.A.: Yes, I don’t hear you very well.
J.L.B.: Yes, can you offer us a question by phone 
that you think is very important to yourself as far as 
your own evolution of knowledge is concerned?
U.A.: You want me to offer a question? 
J.L.B.: Yes, if you will.
U.A.: Well.
J.L.B.: A question that is very important to you 
as far as your own development is concerned 
personally.
U.A.: Well I think the most important question for 
everyone today is: whether humanity can adapt 
itself to the present state of technology in warfare, 
I mean, if humanity can survive this century.
J.L.B.: Thank you very much.

[15’24”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James? James?
J.L.B.: Yes.
Voice-over [unknown male voice]: Mies Bouwman.
J.L.B.: Hello?
Mies Bouwman: Hello!
M.B.: Hello!

[15’34”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: Yes, we are looking for questions that 
are particularly important for your own personal 
evolution of knowledge, could you offer us a 
question like that on the phone?
M.B.: Yes.
J.L.B.: Please.
M.B.: You want to know what exactly mister Byars? 
J.L.B.: Well I would like to know a question that 
you feel is important for yourself, that you feel is 
really significant in regards to your own evolution, 
mentally.
M.B.: Mentally?
J.L.B.: Yeah, like a hypothesis that you feel is very 
important, that you can put into general intellectual 
language.
M.B.: That’s very difficult.
J.L.B.: Yes.

M.B.: But listen, I thought a bit about it and it 
wasn’t so difficult to find a question which keeps 
me busy the last few weeks, but I don’t know if it’s 
in the field you just mentioned now.
J.L.B.: Well please in your field, but if you can in 
general language.
M.B.: OK. Well a question I’m asking myself the 
last few weeks over and over again is: why do 
we – the ordinary people of the whole world and 
that includes you, I think, and me especially as 
ordinary… and everybody who’s listening at this 
moment – why don’t we do anything about some 
terrible situations in the whole world?
J.L.B.: OK.
M.B.: I know there are a lot of parts in the world 
where happen terrible things but I mean especially 
the war in Vietnam and Biafra.
J.L.B.: Yes.
M.B.: I mean people do give money for children in 
Biafra and for orphans in Vietnam, but that’s all we 
do and the question I’m asking myself the last few 
weeks, for I saw a few pictures, a few films one day 
after another that made a big impression on me 
and did something. I’m asking… 2, 3

J.L.B.: Well that’s a very serious question certainly.
M.B.: Yes and it’s not the purpose of your program 
perhaps.
J.L.B.: Thank you very much.
M.B.: OK.

[17’43”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James? Jean 
Toche.
Jean Toche: Hello?
J.L.B.: Hello?
Jean Toche: …speaking…

[17’52”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: Hello? Yes, could you offer a question, 
please, that you feel is most pertinent to your own 
personal evolvement intellectually? 
J.T.: Could you repeat it, I didn’t hear it very well.
J.L.B.: Yes, can you offer a question that you feel 
is most significant to you in regards to your own 
personal evolvement of knowledge? 
J.T.: Yes.
J.L.B.: Please.
J.T.: …euh…
J.L.B.: A question that you’re working with perhaps 
that is most significant to you?
J.T.: A question, well the question I’m involved with 
for the moment… is dealing with reality in human 
crisis. Euh… especially regarding problems which 
deal with the function of the artist in society.
J.L.B.: The function of the artist in society?
J.T.: Yes.
J.L.B.: Fine. Can you phrase the question very 
simply for us? 
J.T.: Alright.
J.L.B.: As tersely as possible.
J.T.: I believe the artist has to involve deeply into 
the social crisis which surrounds him. 
J.L.B.: Thank you.

[19’14”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James? James?
J.L.B.: Yes.
Voice-over [unknown male voice]: John Cage, New 
York.
J.L.B.: John?
John Cage: Hello, how are you?

[19’26”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: Fine. We’re looking for hypotheses that 
people are working with around the world that are 
reduced into some type of very simple synthesis, 
hopefully, that’s important to them in regards to 
their own evolution of knowledge, might you offer 
one… that’s personal?
J.C.: Well, are you speaking about individual 
problems or social problems?
J.L.B.: Well, whichever you prefer. 
J.C.: Well, I’m extremely interested in the work of 
Buckminster Fuller. Are comprehensive designs 
science? I think that following his plans and using 
intelligence that we may be able to make a world 
that works for living rather than killing. I think 
principally the problem is to find what it is that 
people need in order to live and to change the 
environment – as Fuller says – so that people can 
have what they need to live.4

J.L.B.: Fine.
J.C.: In that case we would have a world not 
divided as it is now between those who have what 
they need and those who lack what they need, that 
we would have a situation of no division.
J.L.B.: Fine… John can you…
J.C.: The question of changing one’s own mind 
would remain the privilege of each individual.
J.L.B.: Yes.
J.C.: This goes in a sense, in a different direction 
from the history of the religions, philosophies 
and so forth, which have been concerned with 
the changing of individual minds. But what we 
need to do now is to change the world so that 
people will be in a position having what they need 
materialistically to change their own minds, shall 
we say spiritually.
J.L.B.: Fine. Thank you, John.

[21’48”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: David Pascal, 
Paris.
J.L.B.: David?
David Pascal: Hello!
J.L.B.: Hello.

[21’59”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

D.P.: Yes, you’re coming in rather faintly but I’ll try.
J.L.B.: Yes, I’m trying to find questions, very simple 
questions in English, that are very important to the 
individual people that we’ve called for their own 
sense of evolution of knowledge. Can you pose a 
very simple and very terse question in English that 
you feel is extremely important to you? 
D.P.: I’m sorry, the reception is so poor, I can’t hear 
you. 
J.L.B. Yes, euh… Can you hear me now? 
D.P.: A little better.
J.L.B.: Can you hear me now?
D.P.: Very faintly, sir.
J.L.B.: Is it? Thank you.

[22’48”] [James Lee Byars, close-up]

Voice-over [unknown male voice]: James, Luciano 
Berio.
J.L.B.: Luciano?
Luciano Berio: Hello!
J.L.B.: Luciano?
L.B.: Yes I don’t hear…
J.L.B.: Can you hear me now?
L.B.: Yes, try to talk as loud as possible, please.
J.L.B.: We are looking for questions!
L.B.: Yeah. 
J.L.B.: Questions from the individual people that 
they think are important to them. Can you offer a 
very brief question that you think is very important 
to you? 
L.B.: Euh… yeah, why can’t… why can’t world 
peace?
J.L.B.: Thank you.

[23’36”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James, Simon 
Vinkenoog, Amsterdam.
Simon Vinkenoog: Hello, this is Simon Vinkenoog 
from Amsterdam.

[23’45”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: We’re looking for questions that are very 
important. Can you offer us a question that you 
think is very important to you in simple English?
S.V.: Yes, of course, why not.
J.L.B.: Please.
S.V.: Well what’s the question?
J.L.B.: Well I would like to know what questions 
you are asking yourself? 
S.V.: I have no questions, I have only answers. 
J.L.B.: Well thank you very much. 
S.V.: Yes, I think, what did you do in Belgium, 
it’s a funny country: middle ages, persecution, 
censorship… 
J.L.B.: Well…
S.V.: You know it’s ridiculous.
J.L.B.: Thank you very much.
S.V.: What?
J.L.B.: Thank you very much.
S.V.: Well, it’s nice, I mean, let people get the clues 
– let them have all the answers by themselves…
J.L.B.: Well in this case the question is the answer.
S.V.: Aha, maybe you have questions which I could 
answer.
J.L.B.: Thank you.

[24’31”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Stefan 
Themerson, London.

[24’36”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: We’re looking for questions that are very 
important to individual people. Might you ask a 
question that you feel is extremely important to 
yourself?

Stefan Themerson: You want me to ask you a 
question?
J.L.B.: No, I would like you to tell us a question that 
you are asking yourself. In this case the question 
is the answer, but we’re calling people around the 
world trying to find out what questions they are 
asking themselves.
S.T.: Oh dear, good lord, that’s very difficult. The 
meaning of a question depends on the context in 
which it appears, doesn’t it?
J.L.B.: Yes, but might you have a question that 
would stand on it’s own?
S.T.: Yes.
J.L.B.: Please.
S.T.: I thought you would be asking me a question.
J.L.B.: Well I have.
S.T.: Yes… Yes… Hello?
J.L.B.: Hello.
S.T.: Yes I’m listening.
J.L.B.: Yes, please, if you could pose a question 
that you think is important for your own evolution 
of knowledge. I realise that’s very difficult. 
S.T.: Yes, well if I must say one thing, I have no 
ready-made statements on any subject, I haven’t 
got even any cliché and I don’t want to have any, 
even in the form of a question. 
J.L.B.: Well.
S.T.: You know whenever I form an opinion and a 
question of that sort is an opinion…
J.L.B.: …yes that’s true…
S.T.: …I tell myself and I remember Henri Monnier’s 
Mémoires de Joseph Prudhomme, ‘c’est mon 
opinion et je la partage’ and then I tell myself ‘c’est 
mon opinion et je ne la partage pas’.5
J.L.B.: Well thank you very much. 

[26’32”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James Butler, 
Los Angeles.

[26’43”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: I’m looking for questions that are very 
important in regards to the personal evolution of 
knowledge, can you offer one Jim?
James Butler: I have one. Why?
J.L.B.: Please.
J.B.: James?
J.L.B.: Please… Please Jim.
J.B.: Yes my question is: why?
J.L.B.: Thank you very much.
J.B.: Is that all?
J.L.B.: Thank you. 
J.B.: Is that all?
J.L.B.: That’s all. Do you have another question?
J.B.: No I only have that one question… the one 
that applies to all answers.
J.L.B.: Thank you.
J.B.: You’re welcome.

[27’18”] [Long shot]

[Silence]

[27’23”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Yes, I would like to open the questions 
now to the ring. But before we start with the ring I 
would like to say that we received a telegram from 
Herman Kahn. I was hoping that we would be able 
to get him on the telephone but unfortunately he’s 
involved in government meetings at this time. And 
his question was along the lines of: ‘What will a 
fully human being look like in the postindustrial 
era?’ – and I am sure he means that in all of the 
very fullest senses. ‘The postindustrial person, what 
will he look like?’ I mean after we have gotten along 
well into such a thing as this type of electronic 
revolution. Are there some questions from the ring, 
please? 6
Georges Adé: I have a question about…

[29’18”] [Long shot]

J.L.B.: …once again please it is important that 
the questions are not directed to me but that the 
questions are free standing on their own.

[29’34”] [Georges Adé, close-up]

G.A.: Well, I have a question about a way out, a way 
out of a circle. In order to define words you must 
use some other words and to define these other 
words you need some new words and so on. This 
is a circle. My question is about a way out of this 
circle and in a certain sense I feel this question 
is related with another question about a way out 
of violence. I can’t really explain it but in a certain 
sense I feel these two questions are related. Can 
we find a way out of violence, this is warfare, this is 
aggressivity, this is imposed difference on people 
and so on? That’s my question.

[29’06”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Are there other questions in the ring?
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[29’10”] [Hubert Peeters, close-up]

Hubert Peeters: Well, I think I have a question, but 
it’s in a different field. My problem is: what amount 
of imagination we would need to make real good 
science and to make progress in science? I am 
afraid about science repeating always its own little 
mechanisms. What would we need now to make 
a real progress, in biology for instance and the 
knowledge of our own biological being?

[29’37”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Yes, that’s very significant. I pointed out 
before for example – at least briefly – in regards 
to having a hypothesis as a person in science, 
assuming that there are many questions involved 
in that hypothesis and since we don’t know where 
answers come from, finally, like e = mc2 hitting 
Einstein in the bathtub or the DNA being decided 
aesthetically. Maybe it is of some value, like 
tonight, I mean, this is predicated on the idea or 
hope that it is valuable for brilliant people who have 
a hypothesis to put it into general language for the 
purpose of this type of collection and hopefully like 
tonight, for example, that it will be interesting to 
gather from brilliant people from all over the world 
the questions that they are asking in their discipline 
in the hopes that maybe it might even be catalytic 
in regards to some discovery. That’s quite along the 
line of that and extremely important. Thank you. 
Other questions?

[30’41”] [Marcel Broodthaers, close-up]

Marcel Broodthaers: Yes, I have a problem. It’s 
really… we live in a world of mechanism, a world of 
war, a world of technology, that special condition 
for to live and my particular question in this, in this 
condition of this strange world, what to do to make 
love?
Voice-over [James Lee Byars]: Thank you… Are 
there other questions?

[31’10”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: James, Arthur 
Clarke, New York.

[31’25”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: We’re looking for questions that are 
particularly important for the evolution of the 
person’s sense of knowledge. Can you offer us a 
very brief one on the phone, please?
Arthur Clarke: I can’t hear you – do, do speak 
louder.
J.L.B.: Yes, I’m trying to find questions that are 
particularly important to the individual’s sense of 
personal evolution. Can you offer a question in 
very simple and very terse English on the phone, 
please?
A.C.: Well I’m not sure really what you mean by 
personal evolution.
J.L.B.: Well a question that you feel is important 
to yourself in regards to your own sense of 
development, mentally. 
A.C.: Well I’ve been very much influenced of course 
by science all my life and it’s expanded my ideas 
of the universe and man’s place in the universe 
and – you know – this has perhaps been the 
greatest influence on me: the expanding horizons 
produced by science and this has resulted in a sort 
of personal, intellectual evolution.
J.L.B.: Yes, well, can you make some other very 
brief statement or question out of that? Or 
something that you are working with currently, in 
general intellectual language.
A.C.: I’m most involved personally in the subject 
of the impact of the communication’s revolution 
upon mankind and I’m on my way now to Paris 
to address the UNESCO conference on this, on 
communication satellites and what they are going 
to do to human society and the mentality of the 
human race and whether they are going to unify — I 
think — mankind ultimately. So we are having a sort 
of communication’s revolution which may result in 
a social revolution or evolution.7
J.L.B.: Indeed we’re having quite an experience 
tonight, aren’t we, in this sense. Yes, well, thank you 
very much. Thank you very much.

[33’18”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Christopher 
Alexander, Berkeley.

[33’25”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: I’m looking for questions or some general 
statement of a hypothesis that is particularly 
interesting in regards to your own personal sense 
of evolution of knowledge. Might you give us a very 
simple direct one, please?
Christopher Alexander: Euh, are you talking to me 
now?
J.L.B.: Yes. 
C.A.: Euh…
J.L.B.: Or some question that is particularly 
important to you, that you could put into general 
intellectual language and very simply, please.
C.A.: Mister Byars, please help me to begin with, I 
don’t even know the subject of your program…
J.L.B.: …well…
C.A.: …or the nature of your own work. Perhaps 
you could just tell me two or three minutes first 
what I am to talk about. 
J.L.B.: Well, we’re calling people throughout the 
world tonight, trying to collect questions that they 
are concerned with themselves and I wonder if 
you might give us a question that is particularly 
important to you, that’s all. 
C.A.: Alright, well the greatest question that 
occupies me at the moment and has occupied me 
for the last few years is the problem of treating an 
environment that is a city in a way which will allow 
it to grow into an organised, into an organised 
form, under the act of the millions of people who 
live in it. I think that architects and planners have 
thought for too long that a few individual creative 
experts… – they do by themselves – can influence 
the form of our environment in a serious way. In 
traditional environments, take an African village 
for example, every single member of society plays 
his part in creating the form of the whole and it’s 
clear that in our own metropolitan societies this 
process is broken down almost altogether. Now the 
reason that it has broken down almost altogether 
is that there is no shared language of any kind 
which would tell each one of us as a citizen, what 
kinds of buildings we would need to make, or how 
to shape them, so that they do play a part in the 
evolution of the whole. Most of my direct work in 
the last few years has been concerned with the 
evolution of such a language with the hope that 
we can one day again get into a situation where all 
the members of society can build the environment 
together…
J.L.B.: Yes, may I…
C.A.: …that it becomes whole and integrated 
under that process, that it’s not just millions of 
people doing entirely different things.
J.L.B.: Yes, well, may I thank you very much.
C.A.: Alright.
J.L.B.: Thank you very much.

[36’38”] [Title]

‘The World Question Center’ by James Lee Byars 
(Art. in Res.) at Hudson Institute of New York 
sponsored by the Los Angeles County Museum’s 
Art and Technology Project on Belgian Radio and 
Television.

Voice-over [unknown male voice]: John Brockman, 
New York.

[36’45”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: Johnny – wonderful – Brockman?
John Brockman: Mister Byars, Mister Brockman.
J.L.B.: I’m looking for a brilliant hypothesis in 
general intellectual language, expressed absolutely 
in the shortest single liner that is really a ringer.
J.B.: In English?
J.L.B.: Please.
J.B.: Man is dead.
J.L.B.: Thank you.

[37’13”] [James Lee Byars, close-up]

Voice-over [unknown male voice]: Paris… Jean-
Pierre Faye, Paris.
J.L.B.: I’m looking for very simple questions in 
English. 
Jean-Pierre Faye: Hello?
J.L.B.: Yes.
J.-P.F.: Yes.
J.L.B.: I’m trying to find very simple questions in 
English that are very important to the people that 
we are calling.
J.-P.F.: [inaudible phrase] …very difficult to hear.
J.L.B.: Can you pose a very simple question in 
English that you think is very important to you?
J.-P.F.: Yes.
J.L.B.: Please.
J.-P.F.: I will try to.
J.L.B.: In very simple English and very terse, please.
J.-P.F.: …euh shall I?
J.L.B.: Please.
J.-P.F.: Shall I say it now?
J.L.B.: Please.
J.-P.F.: Hello?
J.L.B.: Please.
J.-P.F.: Just now?
J.L.B.: Yes.
J.-P.F.: When?
J.L.B.: Now.

J.-P.F.: I’ll ask this question. Is there going to be a 
revolution in the United States?
J.L.B.: Thank you.
J.-P.F.: And if that is the case what sort of?
J.L.B.: Thank you very much, that’s a very fine 
question. Thank you.
J.-P.F.: So… bye…

[38’36”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Gisela Elsner, 
London.

[38’46”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Can you pose a question that is extremely 
important to you in regards to your own sense of 

evolution?
Gisela Elsner: Well I just wanted to ask you before: 
why do you want me to ask you questions?
J.L.B.: Well I’m interested in what questions 
brilliant people throughout the world are asking 
themselves and we’re trying to compile a list of 
those questions.
G.E.: Oh yes.
J.L.B.: And I’m interested in questions because 
I wonder if that’s a way that people ever find 
anything in discovery, that’s one interesting 
question.
G.E.: Well see I thought the first time you wanted 
to ask me questions and that’s why I wondered. 
Well euhm… So I ask you a very simple question.
J.L.B.: Yes, the question, please, being a question 
that is you are asking yourself.
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would launch her career as a (controversial) opinion leader.

Burt Prelutsky (1940), American journalist; in 1969 he was a humor columnist for 
the L.A. Times; in the same year he was involved as a script writer for the Dragnet televi-
sion series.

Cedric Price (1934-2003), British architect and writer; in 1969 he co-published (with 
Reyner Banham, Peter Hall and Paul Barker) the manifesto Non-Plan: An Experiment in 
Freedom, in which planning orthodoxy was critized.

Michael Scriven (1928), British philosopher; in 1969 he was Professor of  Philosophy 
at the University of  California, Berkeley; in the same year he coined the term ‘meta-
evaluation’. 

Walter Hopps (1932-2005), American museum director and curator of  contempo-
rary art; in November 1969 he was the director of  the Corcoran Gallery of  Art in 
Washington, where he made a show with Sam Gilliam, Rockne Krebs and Ed McGowin.

Sam Rosenkranz (?), American thinker who was an associate fellow (together with 
Walter Hopps and Edward de Grazia) at the Institute for Policy Studies in Washington, a 
left-wing think tank which was founded in 1963.

Edward de Grazia (1927-2013), American lawyer, specialized in human rights litiga-
tion; he was an associate fellow (together with Walter Hopps and Sam Rosenkranz) at 
the Institute for Policy Studies in Washington, a left-wing think tank which was founded 
in 1963; in 1969 he published the book Censorship Landmarks.

Reyner Banham (1922-1988), British architectural historian and critic; in 1969 he 
was a professor at the University College in London and he published the book The 
Architecture of  the Well-Tempered Environment.

Jörg Immendorff (1945-2007), German artist, who studied in the class of  Joseph 
Beuys at the Kunstakademie Düsseldorf; he co-founded (with Chris Reinecke) the artist’s 
group LIDL; in 1969 LIDL set up a number of  activities at the Antwerp alternative art 
institute A 37 90 89.

Joseph Beuys (1921-1986), German artist; in 1967 he founded the Deutsche 
Studentenpartei as a response to the killing of  the student Benno Ohnesorg during a 
manifestation against the visit of  Mohammad Reza Pahlavi (the Shah of  Persia); in 
1969 he was a professor at the Kunstakademie Düsseldorf  and realized his famous work 
Das Rudel.

Hans Hollein (1934-2014), Austrian architect; in 1969 he was a professor at the 
Kunstakademie Düsseldorf  and editor of  the magazine Bau; in the same year he designed 
the Mobile Office, a take-along-workspace to blow up.

Hubert Kronenburg (1925-2000), Dutch lawyer, based in Breda; in 1969 he was a 
member of  the Dutch Parliament, forming a one man Parliamentary Group after having 
left the Boerenpartij [Farmer’s Party].

Jerzy Kosinski (1933-1991) [born: Józef  Lewinkopf], Polish-American writer; in 1965 
he published the controversial novel The Painted Bird; in 1969 he received the National 
Book Award for his book Steps.

Michael McClure (1932), American poet, writer, member of  the Beat generation and 
representative of  the Hippie counterculture; in 1967 he read at the famous Human Be-In 
manifestation in Golden Gate Park in San Francisco.
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G.E.: A question I am asking myself?
J.L.B.: In regards to your own development and 
extremely simple please and as brief as possible.
G.E.: As brief as possible…
J.L.B.: Yes.
G.E.: Well, that’s the question, why do I phone now 
with you?
J.L.B.: I couldn’t quite hear you, can you say it 
again, please?
G.E.: Well, perhaps the question: why did I answer 
this phone call?
J.L.B.: Thank you very much.

[40’12”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Miss Lenita 
Airisto, Helsinki.
Lenita Airisto: Hello?

[40’18”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Yes.
L.A.: Good evening.
J.L.B.: May I ask you what questions you are asking 
yourself? And might you give us one by phone in 
very simple English, please.
L.A.: What I would like to ask myself?
J.L.B.: Yes one of the questions that you’re asking 
yourself, that you think is important but in very 
simple English and very brief, please.
L.A.: Well I am asking myself what in my life is 
worthwhile living?
J.L.B.: Thank you very much. Thank you, that’s a 
very significant question of course.

[40’55”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Burt Prelutsky, 
Los Angeles.

[41’02”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: Would you mind asking yourself a question 
that you are asking yourself currently that you feel 
is important for your own personal evolution? Can 
you hear me?
Burt Prelutsky: Yeah, I think so.
J.L.B.: I’m trying to collect questions tonight that 
are important to the people that we call and a 
question that is particularly important to you… 
perhaps you would offer on the phone in very brief 
English… that you think is really significant for your 
own sense of evolution of knowledge to yourself. 
Might you do that, please?
B.P.: Euh, I don’t think so. [inaudible phrase]
J.L.B.: I can hardly hear you — can you speak up 
some?
B.P.: I was saying that I don’t really think that I 
could give you that off the top of my head.
J.L.B.: Well would you try a very simple question 
though, would you try?
B.P.: …euhm…
J.L.B.: Edward DeLand assures me you’re a 
genius.8
B.P.: …euhm…

[Silence]

[40’18”] [Long shot]

B.P.: I’m afraid not, not like this. Maybe next time. 
J.L.B.: Well Burt… Burt? 
B.P.: Yes.
J.L.B.: Tomorrow, by tomorrow if you should think 
of one, there’s a number 02 49 37 43 – if you 
should, I would appreciate it, tomorrow from twelve 
to four.
B.P.: Was that 02 49.
J.L.B.: 37.
B.P.: 43?
J.L.B.: Right. If you should, please call. Thank you.
B.P.: OK.

[42’51”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Cedric Price, 
London.

[42’58”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: May I ask you a question that you are asking 
yourself that you think is very important for your 
personal evolution of knowledge?
Cedric Price: I’m awfully sorry, mister Byars, I can’t 
hear you.
J.L.B.: Can you hear me now?
C.P.: It’s getting worse.
J.L.B.: Can you hear me now? Can you hear me 
now?
C.P.: Just, yes.
J.L.B.: Just. I’m trying to find questions tonight that 
are important to the people that we telephone and 
I wonder if you have an important question that 
you could tell me by telephone. 
C.P.: I think the question that I ask and we all ask 
in the office is: why is it so difficult nowadays for 
persons like ourselves, so called technologically 
advanced, rich citizens of rich nations, why is it so 
difficult for us to make useful mistakes?
J.L.B.: Thank you very much.

[44’08”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Michael Scriven, 
Berkeley.

[44’15”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: May I ask you to ask yourself a question that 
you think is important?
Michael Scriven: Yes… would you like me to tell 
you the question?
J.L.B.: Please if you would.
M.S.: The question is: how can we now individually 
alter the paths that we’re treading, which appear to 
be leading into disaster for us? 
J.L.B.: Fine, thank you very much.

[44’47”] [James Lee Byars, close-up]

Voice-over [unknown male voice]: Walter Hopps 
out of the Corcoran Museum, Washington.

[44’50”] [Long shot]

J.L.B.: Walter?
Walter Hopps: Hello James.
J.L.B.: Are you hooked up with many speaker 
phones?
W.H.: There are five of us here.
J.L.B.: Marvellous. I’m trying to find questions 
that are particularly important in regards to the 
individual sense of evolution of knowledge. Can we 
receive five questions by phone, please?
W.H.: Yes, Sam [Rosenkranz?] you want to ask the 
first question about the evolution of knowledge.9
J.L.B.: Personal evolution of knowledge. Walter to 
be a little more close or careful on this, I mean, for 
example, if a person has a hypothesis in a scientific 
area or I would say in an artistic area maybe 
even, that could be put into general intellectual 
knowledge, it doesn’t have to be in such grand 
terms, but questions that are important to you,  
I suppose, is adequate enough. 
W.H.: Yes.
J.L.B.: Please.
Sam [Rosenkranz?]: Well, I suppose… I think the 
most pressing question in terms of knowledge 
today, is the body equivalent to or the parallel of 
the eye, the ear, the nose and other aspects of 
traditional sensorium: is the total body as good 
a cognitive instrument, and if it is a cognitive 
instrument what do we have to have in the way of 
schools or education?
J.L.B.: Very good. 
S.R.: [inaudible phrase and noise]
J.L.B.: Thank you. Can people who are asking, 
posing the questions move closer to the 
microphone, please? Walter? 
W.H.: …ask that again a little closer, Ed…
J.L.B.: No. We got that one, but can the other 
people get closer please if they speak?
S.R.: As I understand the most pressing question 
today is… what’s the state of…
J.L.B.: I’m sorry we can’t hear you!
S.R.: …that is to say traditional knowledge is 
located and isolated around notions such as the 
eye, the ear, the nose, the throat, sense of touch 
and so forth, each one having a certain amount 
of autonomy. Some biologists have talked about 
experiments in the synaesthetic notion, this comes 
close to what I’m talking about, but there’s a… 
the body in the world has a way of knowing as 
well as a way of feeling, as well as being a mere 
supporting vehicle for the other aspects of the 
sensorium. And I was wondering what status could 
we give the body as a cognitive instrument?
J.L.B.: Fine thank you.
S.R.: Maybe a synaesthetic instrument or… 
synaesthetic-cognitive…
J.L.B.: Thank you.
S.R.: [inaudible phrase] …or some other word, a 
word that isn’t at my fingertips at this moment… 
That’s my question, please.
J.L.B.: Fine thank you, but Walter…
W.H.: Yes.
J.L.B.: Please… You are at the proper distance 
from the microphone.
W.H.: Yes, I hope so.
J.L.B.: Please and as simply as possible on the 
questions.

[47’51”] [James Lee Byars and the four unknown 
female participants; camera zooming in to a close-
up of James Lee Byars]

J.L.B.: I mean as tersely as possible.
W.H.: Am I coming through?
J.L.B.: Yes you are.
W.H.: Yes I’d like to repeat Sam Rosenkranz’s 
question. 
J.L.B.: Please.
W.H.: What status do you give the body as an 
instrument or as a total sensorium to receive 
information…
J.L.B.: Beautiful.
W.H.: …which we can consider valid adding to the 
state of knowledge?
J.L.B.: That’s very fine… beautiful question. You 
have other questions ready?
W.H.: Ed, go ahead!
Ed[ward de Grazia?]: Well, I mean there is the… 
euh… Yes. An interesting question is concerning 
growth. Up until now capitalism or the business 
enterprise philosophy in the United States has 
been infused with a doctrine: ‘grow or die’ and it 
has paradoxically become death through growth, 
the growth of… that some people call cancerous. 
And in light of the fact that growth in business is 
becoming problematic at best and perhaps lethal. 
What way can we substitute this notion of growth, 
how can we transpose this notion of growth, so 
that it is a living organic notion of growth and not 
growing towards death.10

J.L.B.: Marvellous.
E.d.G: For instance by growing by an [inaudible 
phrase] notion of growth, I’m talking about the 
growth in the amount of smoke, deposited in 
the air, the growth of the amount of lead, leaded 
gasoline, fuels being ejected, and so forth, 
DDT-growth, which is all a function of a manic, 
maniacally growing notion of industry…

J.L.B.: Yes… 
E.d.G: [inaudible phrase], the notion of growth is…
J.L.B.: I think we understand…
E.d.G: …it’s matter of transpositioning it, how do 
we learn to live with a new notion of growth, what 
is it?
J.L.B.: Yes… thank you. Walter? 
W.H.: Yes.
J.L.B.: I think we are going to have to go on and… 
but thank you very much.
W.H.: Were you able to receive those questions?
J.L.B.: Yes we were, thank you.

[50’04”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Reyner Banham, 
London.
J.L.B.: Will you ask yourself a question that you 
think is important to yourself please in very simple 
English, in a very few number of words?
Reyner Banham: Ask myself a question which 
I think is important to myself? I ask myself this 
question, why do I sit here on the telephone 
waiting for some electronic game, which I do not 
understand to actually begin, at this hour of the 
night it’s quite an important question for me.
J.L.B.: Yes, well thank you very much.

[50’46”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Jörg 
Immendorff, Düsseldorf.
J.L.B.: Will you ask yourself a question that is 
personally important to you, in a very, very few 
words, please?
Jörg Immendorff: No please ask first, if you have a 
question.
J.L.B.: I just asked you one.
J.I.: Hu?
J.L.B.: I just asked you one.
J.I.: If possible let me tell short something.
J.L.B.: I can’t understand you, I’m sorry.
J.I.: Let me tell shortly something please, ja?
J.L.B.: As a question, please.
J.I.: Yes it’s, it’s not a question, it’s an answer, 
it’s a proclamation. You know, you know Nestor 
Makhno? 11

J.L.B.: No I don’t. I’m not sure that I’m 
understanding you correctly.
J.I.: OK. I try to speak better.
J.L.B.: Please can you possibly pose your 
statement however in an interrogative form.
J.I.: Yes.
J.L.B.: Please.
J.I.: Today it’s the day of Nestor Makhno, he was 
a Russian anarchist and I want to tell you to study 
the works of Makhno and I want to tell to the 
people that they always look for themselves to 
work for the community.
J.L.B.: Fine.
J.I.: Do you understand?
J.L.B.: Thank you very much.
J.I.: OK.
J.L.B.: Thank you.

[52’28”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Joseph Beuys, 
Düsseldorf.
J.L.B.: Will you ask yourself a question please that 
you think is important to you?
Joseph Beuys: [inaudible phrase]
J.L.B.: Can you hear me? Joseph Beuys?
J.B.: Ja Byars. Can you hear me?
J.L.B.: Will you say a question please over the 
phone that you think is important.
J.B.: Yes I can give you a question but it is perhaps 
better to say in Germany [sic], because my English 
is not so very… 
J.L.B.: Well, please try in English, but very simply.
J.B.: It is better I say anything and you give me a 
question and I can say anything, yes?
J.L.B.: I would like you to make a very simple 
question that is important to you.
J.B.: Byars, I beg you now for a question, give me 
a question.
J.L.B.: Yes, I just have. Will you ask yourself a 
question that you think is important?
J.B.: Yes I think I now go to Germany [sic]. 
Ich bin der Überzeugung dass ich diese 
Gelegenheit ausnützen muss, in einer… auf der 
Informationsebene zu sprechen die im allgemeinen 
besetzt ist… durch die Machtsgruppen besetzt 
ist. Ich meine dass es in Zukunft notwendig ist, 
dass die Informationsebene von der Machtsgruppe 
befreit wird, und dass freie, oppositionelle Gruppen 
Sendezeit haben in diesen Informationsmedien. 
Das würde ich zum Beispiel unbedingt notwendig 

heissen für ‘A’ – ‘A’, eine Gruppe in Antwerpen, 
die eine Oppositionsgruppe werden kann, wenn 
sie ein politisches Programm impliziert in ihr 
künstlerisches Programm… Have you understand 
[sic] me? 12

J.L.B.: Joseph, thank you very much.
J.B.: Byars!
J.L.B.: Thank you very much.
J.B.: It’s a real step forwards in the development of 
the world.
J.L.B.: Thank you.
J.B.: Thank you very much.

[54’46”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Hans Hollein, 
Vienna.
J.L.B.: Would you mind telling by phone please a 
question in very simple English that you think is 
important to yourself?
Hans Hollein: Hello?
J.L.B.: Can you hear me?
H.H.: I don’t understand you so could you repeat?
J.L.B.: Yes would you mind asking yourself a 
question by phone now that you think is important 
to you?

[55’22”] [James Lee Byars, close-up]

H.H.: Well asking myself a question which is 
important to me that’s… well, why I’m here talking 
with you for instance? 
J.L.B.: Thank you very much.
H.H.: …euh…

[55’35”] [James Lee Byars, close-up]

Voice-over [unknown male voice]: Kronenburg, 
Breda.13

[Hubert?] Kronenburg: Hello?
J.L.B.: Can you hear me?
H.K.: Ja.
J.L.B.: Yes I’m trying to collect questions that are 
important to the people that we’re calling. Can you 
offer a question that you think is important to yourself 
by phone now in very simple and very brief form.
H.K.: Yes mister Byars, I’m a religious man and I 
have the following question. I wonder when Christ 
will come on the clouds, because then I can ask 
him if the disaster in Tunisia was planned from 
heaven.14

J.L.B.: Thank you very much.
H.K.: That was all thank you.
J.L.B.: Thank you.

[56’16”] [James Lee Byars, close-up]

Voice-over [unknown male voice]: Jerzy Kosinski, 
New York.
J.L.B.: May I ask you to ask yourself a question that 
you think is important in very simple English please 
and very few words.
Jerzy Kosinski: I need to ask in simple English? 
J.L.B.: Pardon me? 
J.K.: …or to answer it in simple English?
J.L.B.: Well to pose the question in simple English, 
please. A question that you are concerned with for 
your own sense of evolvement.
J.K.: What is the question?
J.L.B.: The question is, will you tell me by phone 
please a question that you think is important for 
yourself.

[56’16”] [Long shot]

J.K.: Well I guess the most important question I’m 
confronting right now is how to combine the sense 
of freedom, the sense of personal freedom with the 
necessity of satisfying my own requirements for 
being productive, for being part of the community.
J.L.B.: Fine, thank you very much. 
J.K.: …writing… [inaudible phrase]
J.L.B.: Thank you, that’s very clear.

[57’26”] [Long shot]

Voice-over [unknown male voice]: Michael 
McClure, Stanford.
J.L.B.: Would you tell me a question by phone that 
you think is important to you, please?
Michael McClure: Pardon me?
J.L.B.: Can you hear me? Michael?
M.M.: Barely, if you could speak a little louder that 
would help.
J.L.B.: Michael, I’m trying to find questions that are 
important to the people that I’m telephoning. Can 
you offer a question that you think is important to 
yourself?
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M.M.: First of all: can I ask a question? Why are you 
calling me? Apparently the person who informed 
me of the call earlier said that I had signed an 
agreement to speak with you.
J.L.B.: I’m not sure of that but thank you for your 
question Michael.
M.M.: …euh… what was the question?
J.L.B.: The question was: what question are you 
asking yourself and you asked it. But maybe you 
have another question that you would like to ask 
yourself?
M.M.: What question am I asking myself: this is 
rather bizarre.
J.L.B.: Yes, well I’m sorry about the confusion 
before, but might you have another question?
M.M.: Euh yes…
J.L.B.: Please.
M.M.: Hello?
J.L.B.: Yes, please.
M.M.: Can you speak up any more?
J.L.B.: Alright thank you.

[59’05”] [James Lee Byars, close-up]

J.L.B.: I’ve always loved layer cakes and this is 
quite like a hundred layer cake of language tonight. 
You could see how incredible it is to try to collect 
questions spontaneously from people. I’ve run The 
World Question Center for months and I’ve made 
more than 2.500 such calls. I do have perhaps 
10.000 questions but I’ve used many methods of 
trying to do that. Tonight, I would like to say special 
thanks to Monique François for the, for her lovely 
voice, who has read the introductory and will read 
the concluding questions and also thank you 
to Marshall McLuhan for his introductory quote 
about the possibility of a psychic breakthrough 
in communication. Also I would like to invite the 
audience to the open telephone number tomorrow 
of 02 49 37 43, I’ll repeat that: 02 49 37 43. If you 

have any questions that you think are personally 
important to you in regards to your own sense of 
mental development, I will be on the telephone 
from 12 until 4 tomorrow and it’s open to anyone 
to telephone into the television studio. It will not 
be televised but I will be there and would be very 
delighted to receive questions from anyone who 
has heard the program.

[60’46”] [Long shot]

Voice-over [Monique François]: Do all questions 
consist of establishing the notion of asking 
followed by a nomi[na]tive? Question bully. Read 
Plato’s nonsensical definition of the Good. Forget 
it is a treatise. What is your general honorific, 
sweetie? Questions are gifts. Where is question 
inside the Encyclopaedia Britannica? Look and 
don’t decide. Her questions are her ornaments. 

[61’16”] [Titles]

Voice-over [Monique François]: Can you ask a 
direct question? I can repeat the question but am I 
bright enough to ask it? How does he question and 
how does he eat? I listed all the universal questions 
before. Suddenly he is a collar, a necktie and a 
lapel. The world is so fantastic, why make up? 
Questions about questions ho ho. Is self-conscious 
option enough? Are all people interchangeable 
at some live level? What does pretend mean? At 
first sight do we perceive the full potential of a 
circumstance? Make a question was the whole 
exam. Multiply the question. Imagine what you 
can’t say.

[62’04”] [The end]

Notes

 0  General note: the info in the notes and in the 
short biographies of the celebrities is largely 
based upon Internet research, more specifically 
Wikipedia.

 1  Marshall McLuhan (1911-1980) was a Canadian 
communication theorist. His text Housing: New 
Look and New Outlook was publised in his book 
Understanding media: the extensions of man 
(New York, McGraw-Hill, 1964).

 2  The Vietnam War (or the Second Indochina War 
or the Resistance War Against America) took 
place in Vietnam, Laos and Cambodja from 
1 November 1955 until 30 April 1975. North 
Vietnam (supported by the Soviet Union and 
China) ultimately won the war against South 
Vietnam (supported by the United States, 
the Philippines and other allies). In November 
1969 it was revealed that the U.S. army was 
responsible for a mass killing of hundreds 
of unarmed civilians in South Vietnam on 16 
March 1968. The massacre was referred to as 
the My Lai Massacre.

 3  The Biafran War (or the Nigerian Civil War) 
lasted from 6 July 1967 until 15 January 
1970. On May 30 1967 the Igbo and other 
ethnic groups living in Southeastern Nigeria 
proclaimed the independent state of Biafra. 
The secession of Biafra induced the Nigerian 
Federal Government to invade Southeastern 
Nigeria. The blockade which was imposed on 
the Biafrans caused severe famine, of which 
images reached the Western world around mid-
1968.

 4  Richard Buckminster Fuller (1895-1983) was 
an American architect, theorist and inventor, 
especially known for his geodesic domes. John 
Cage was particularly interested in Fuller’s ideas 
about technology enabling social change. 

 5  Henri-Bonaventure Monnier (1799-1877) was 
a French playwright, caricaturist and actor. 
In 1852 Monnier wrote the play Grandeur et 
décadence de M. Joseph Prudhomme; in 1857 
he published Mémoires de Monsieur Joseph 
Prudhomme, two volumes of drawings devoted 
to his fictional character.

 6  Herman Kahn (1922-1983) was a military 
strategist at the RAND Corporation (a global 
policy think tank) and the founder of the 
Hudson Institute (a conservative non-profit think 
thank, first based in Croton-on-Hudson, New 
York). Kahn published On Thermonuclear War 
in 1960 and co-authored (together with Frank 
E. Armbruster, Raymond D. Gastil, William Pfaff 
and Edmund Stillman) the book Can we win in 
Vietnam? The American Dilemma in 1968.

 7  From 2 to 9 December 1969 a meeting of 
governmental experts from 61 countries took 
place at the UNESCO headquarters in Paris to 
discuss international arrangements in the field 
of space communication.

 8  Edward C. DeLand was an American 
mathematician who was employed in the 
Mathematics Division of the RAND Corporation 
(Santa Monica, California) in 1969. DeLand had 
forwarded to James Lee Byars a number of 
names of scientists as potential participants in 
The World Question Center.

 9  It’s unclear who posed the two questions from 
the Corcoran Gallery of Art in Washington. 
Walter Hopps was the host of probably five 
guests. It’s not unlikely that Sam Rosenkranz 
participated in The World Question Center. 
Sam Rosenkranz as well as Walter Hopps were 
associate fellows at the Institute for Policy 
Studies in Washington, a left-wing think tank 
which was founded in 1963.

 10  It’s not unlikely that Ed — Edward — de Grazia 
participated in The World Question Center. De 
Grazia, Rosenkranz and Hopps were associate 
fellows at the Institute for Policy Studies in 
Washington.

 11  Nestor Makhno (1888-1934) was a Ukrainian 
anarchist, who fought during several wars to 
secure the autonomy of the Southern Ukrainian 
region.

 12  Joseph Beuys refers to A 37 90 89, the Antwerp 
alternative art institute, which was founded in 
May 1969.

 13  We dispose of only two clues to determine who 
‘Kronenburg from Breda’ exactly was: his name 
and the place from which he phoned. It’s not 
unlikely that the Dutch lawyer and politician 
Hubert Kronenburg participated in The World 
Question Center. He was based in Breda in 
1969.

 14  In November 1969 Tunisia was hit by a massive 
flood, causing the death of more than 500 
people.
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100.000 Minutes

First broadcast: BRT 1, 15/04/1970, 19:52
Black and white, 04’ 00”
Programme: Zoeklicht

Reporter: Georges Adé
Director: Walter Van Dyck
Programming: Antoon Carette

[00’01”] [Title]

Zoeklicht

[00’08”] [An unknown woman shows the book 
100.000 Minutes or The big sample of Byars or 1/2 
an autobiography or The first paper of philosophy]

Voice-over [unknown male voice]: Van James Lee 
Byars verscheen wat hij noemt een autobiografie. 

[00’16”] [One page of the book 100.000 Minutes 
– with the phrase ‘It matters’ – followed by other 
pages, while leafing through the book] 

Voice-over [unknown male voice]: Het boek is 
te verkrijgen in de Wide White Space Gallery 
te Antwerpen. Het interview moest gemaskerd 
gebeuren, vond Byars.

[00’29”] [Georges Adé and James Lee Byars; 
Georges Adé sitting at a table, with his back to 
the camera; James Lee Byars, masked, walking up 
and down, while answering the questions Georges 
Adé poses; the five dresses of The World Question 
Center hanging on the wall]

Georges Adé: Would your autobiography be the 
same work of art if it was not in handwriting?
James Lee Byars: No.
G.A.: Is this book of you a work on paper?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is the pink paper on purpose?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you really fly with Santa Claus over the 
North Pole?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are we playing a game right now?
J.L.B.: No.
G.A.: Is fast writing necessary to write an 
autobiography?
J.L.B.: No.
G.A.: Are short sentences necessary to write an 
autobiography?
J.L.B.: No.
G.A.: Did you already make your edible book?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do you note your dreams?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are you still writing your autobiography?
J.L.B.: Yes. 
G.A.: Did you learn something from Japanese 
artists?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is philosophy obsolete?
J.L.B.: No.
G.A.: Do answers exist?
J.L.B.: No.
G.A.: Must we try to make every moment as 
intense as the moments of your autobiography?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do direct questions exist?
J.L.B.: No.
G.A.: Is a Byars’ show necessary?
J.L.B.: No.
G.A.: Is this piece vital to you?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you ever make a work of art on paper?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are you the unofficial poet laureate of the 
United States?

J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you ever meet Wittgenstein?
J.L.B.: No.
G.A.: Could you define the word beautiful?
J.L.B.: No.
G.A.: Did Herman Kahn learn something from you?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do you think the generals of the Pentagon 
could take advise from you?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you found a fictitious museum in New 
York City in 1963?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do you believe in answers?
J.L.B.: No.
G.A.: Are you hyperkinetic?
J.L.B.: No.
G.A.: Has your work a strategic purpose?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are you interested by mathematics?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you write your autobiography to escape 
your real self?
J.L.B.: No.
G.A.: Is your autobiography a work of art?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Did you show a nine months police man’s 
memory in 1962?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do you consider cutting your hair?
J.L.B.: No.
G.A.: Is a puppy still your favourite flower?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are you relaxing in Europe?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are you still collecting questions?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is this mask a part of our game?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Would you like growing flowers yourself?
J.L.B.: No.
G.A.: Is the ghost of James Lee Byars still calling?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is a question a structure?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Can someone replace you and do what you 
are doing?
J.L.B.: No.
G.A.: Did you like your latest tv-show?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is it difficult to answer?
J.L.B.: No.
G.A.: Do you speak Japanese?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Is the question the argument?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Are dreams important?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Do you fear revolution?
J.L.B.: No.
G.A.: Must we also write our own autobiography?
J.L.B.: Yes.
G.A.: Iedereen die zijn autobiografie in een enkele 
zin wil schrijven in het Engels kan die auto -
biografie sturen naar Zoeklicht, Vlaamse Televisie. 
Dit was Zoeklicht. Reportage: Georges Adé. 
Realisatie: Walter Van Dyck.  
Samenstelling: Antoon Carette. 

[03’43”] [Georges Adé and James Lee Byars; 
Georges Adé sitting at a table, with his back to 
the camera; James Lee Byars, masked, walking up 
and down; the five dresses of The World Question 
Center hanging on the wall]

[Silence]

[03’49”] [Title]

This book was written by James Lee Byars while on 
display in April 1969 at W.W.S. Antwerp. Copyright 
‘69 Anny De Decker, W.W.S., Schildersstraat 2, 
Antwerp. First edition.

[04’00”] [The end]

Transcription: Koen Brams

illustraties: stills uit ‘James Lee Byars: 100.000 
Minutes’, aflevering van ‘Zoeklicht’ uitgezonden 
door de Belgische Radio & Televisie (BRT) op  
15 april 1970. Reporter: Georges Adé.  
Regie: Walter Van Dyck. © VRT
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WILLEM BAARS 
PROJECTS
25/06–16/07

WILLEM BAARS ART CONSULTANCY  
PRESENTS: 
FIRST CHOICE POST-WAR  
MASTERPIECES
03/09–01/10

Akio Igarashi and 
Takashi Suzuki

GALERIE FONS WELTERS
t/m 30/07

PREVIEW
Eylem Aladogan, Femmy Otten, Jennifer Tee, 
Taocheng Wang

September 
Opening: 03/09

Femmy Otten

GALERIE ONRUST
GELIEVE ONZE WEBSITE  
TE RAADPLEGEN

PS  (from 1 July by appointment only)

t/m 17/08 

SPECTRAL VARIATIONS
Matthew Allen

04/09–16/10 (Usual opening hours) 
Opening: 04/09, 16:00–18:00

BIMBO
Peter Schuyff

SLEWE GALLERY
17/09–29/10 
Opening: 17/09, 17:00–19:00

NEW WORKS
Joris Geurts

22/09–25/09

AMSTERDAM DRAWING

GALERIE VAN GELDER
21/07–27/08

WEDGES
John M Armleder, Ansuya Blom, François Dey,
Voebe de Gruyter, David Horvitz, 
Klaas Kloosterboer, Jaap Kroneman, 
Gijs van Lenthe, Olivier Mosset, 
Takako Saito, Lily van der Stokker, 
Marijke van Warmerdam, 
and others

17/09–12/10 
Opening: 17/09, 17:00–19:00

Kimball Gunnar Holt

WITTEVEEN VISUAL
ART CENTRE
03/09–24/09 
Opening: 03/09 
Boek-presentatie van Gam Bodenhausen

TEKENINGEN
Gopal Dagnogo, Iris Kensmil, Erik Mattijssen, 
Thierry Oussou, Herman Zeinstra

20/09–24/09

AMSTERDAM DRAWING

 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 

vrij–zat: 13:00–17:00 
(en op afspraak) 

www.psprojectspace.nl

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
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

vanaf 08/07–27/08
open op vrij–zat: 13:00–17:30 

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Galerie gesloten: 23/07–08/08

• Perusing the Planks:  
 Shelf Life 
Gijs Assmann – Maria Roosen, David 
Bade (CW) – Tirzo Martha (CW), 
Cor van Dijk – Yumiko Yoneda (JP), 
Helen Frik (UK) – Paul de Reus, 
Hans van der Ham – Henk Visch, 
Hans van Hoek, Hamid El Kanbouhi 
(MA) – Hilario Isola (IT), Gabriëlle 
van de Laak – Esther Jiskoot, David 
Lindberg (US) – Ad de Jong, Pieter 
Laurens Mol – Tinka Pittoors (BE), 
Robert Nicol (UK) – Charlie Roberts 
(US), Joseph Semah (IQ) – Alexander 
Schabracq, Piet Tuytel – Christoph 
Dahlhausen (DE), Peer Veneman 
– Sofi Zezmer (DE), Auke de Vries – 
Anne de Vries 
 25/06–20/08

  

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

• We gaan naar buiten!
‘Dutch Mechanisms’ Folkert de Jong
nieuw beeld in De Beeldengalerij 
 vanaf 02/07

OpZicht: Marit Mihklepp  
 t/m 23/08   

Ondertussen: Ingmar König
 t/m 28/08

Ondertussen: Waalko Dingemans 
en Jason File
 03/09–23/10

OpZicht: Cleo Wächter
 24/08–11/10

  

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

Tot 17/09 galerie uitsluitend  
op afspraak geopend.

• Zomer-opstelling
Zhivago Duncan, Raquel Maulwurf, 
Jan Dibbets, Ryan Mendoza en 
Jan Wattjes
 03/07–10/09

• Why do birds suddenly appear
John van ’t Slot (schilderijen, 
met catalogus)
• Almost Doesn’t Count
Birgit Verwer (installaties en porselein)
• Project-room: Livingstone 
in print, 25 jaar grafiek, Livingstone 
Editions & friends (t.g.v. Oktober 
maand van de grafiek) met o.a. 
Alechinksy, Dine, Immendorff, 
Penck, Bourgeois, Polke, Sicilia, 
Serra, Rauschenberg, Salle, Bach, 
Armando, Brusse, Gubbels
  Opening: 18/09, 16:00 

18/09–05/11

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

• Judea
Arin Rungjang with Lee Kit, Pratchaya 
Phinthong, Maria Taniguchi, Rirkrit 
Tiravanija and Nguyễn Trinh Thi 
 Vernissage: 23/07, 17:00 
 23/07–27/08

• The School of No Return
Ulf Aminde
 Vernissage: 16/09, 17:00 
 16/09–22/10

  

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

• Zomeropstelling
Lotte van Lieshout, Marjolijn van 
der Meij, Marjolijn de Wit (werk 
op papier, schilderijen)
 10/07–31/07 
 daarna open op afspraak t/m 21/08

• Art On Paper [stand 25]
Henri Jacobs
 Bozar Brussel
 08/09–11/09 

• Amsterdam Drawing
Robine Clignett, Robbie Cornelissen, 
Karin van Dam, Henri Jacobs, 
Stan Klamer
 22/09–25/09

  

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

• Zomer sluiting
 11/07–10/09

• PP 03 – Show me your 
vital parts
Kunst uit particuliere collecties in 
een installatie van Pim Voorneman
  Zie onze website voor de 

deelnemende kunstenaars  
Opening: 11/09, 15:00–17:00 
11/09–06/11

  

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

Galerie gesloten: 25/07–26/08

• Wild is the Wind
Kevin Bauer (beelden), Stephan 
van den Burg (tekeningen), Marena 
Seeling (schilderijen) 
 t/m 24/07

• Geschwitter (SOLO expositie)
Sander Reijgers (schilderijen)
  Opening: 27/08, door Niels Post, 

kunstenaar en medeoprichter van 
Trendbeheer

 27/08–25/09

• Art The Hague
 05/10–09/10
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FIEKE KONIJN

Toen in 2015 werd aangekondigd dat Rudi 
Fuchs een tentoonstelling zou gaan maken 
voor het Stedelijk Museum in Amsterdam, 
leidde dat bij ingewijden tot enige verba-
zing. Hoezo Fuchs? De relatie tussen hem en 
het museum is immers bepaald niet onbela-
den te noemen. Tijdens zijn directoraat 
weerklonk herhaaldelijk de kritiek dat het 
museum zijn voorhoedepositie aan het ver-
liezen was en bij zijn vertrek als directeur in 
2003 vond vanwege tal van strubbelingen 
geen feestelijk afscheid plaats. Nu heeft 
Fuchs dan toch de gelegenheid gekregen om 
als éminence grise een expositie te maken 
van zijn aankopen als directeur van achter-
eenvolgens het Van Abbemuseum (1975-
1987), het Haags Gemeentemuseum 
(1987-1993) en het Stedelijk (1993-2003). 
Bij haar vooruitblik in 2015 kondigde hui-
dig directrice Beatrix Ruf  aan dat de exposi-
tie – toen nog met de titel Dwars gezelschap 
– via sleutelwerken uit die collecties een 
beeld zou geven van de Collectie Nederland. 
Hierna zou zij zelf  met de collectie aan de 
slag gaan. Het is haar bedoeling om de col-
lectiepresentatie, die in de oudbouw is 
geconcentreerd, in de toekomst naar de 
benedenzalen van de nieuwbouw te ver-
plaatsen. Het mag als een voorproefje van 
dit plan worden gezien dat deze locatie nu 
eveneens voor Fuchs’ tentoonstelling – uit-
eindelijk Opwinding geheten – is gekozen.
 Dat de Collectie Nederland zou samenval-
len met de aankopen van Fuchs moet met 
een korreltje zout worden genomen, want 
deze is natuurlijk veel breder en diverser 
dan wat door hem voor de genoemde drie 
musea werd verworven. De ambitie om een 
beeld van de Collectie Nederland te geven 
maakt de tentoonstelling dus maar zeer ten 
dele waar, al moet gezegd dat een aantal 
aankopen inmiddels gerekend kan worden 
tot de sleutelwerken van de kunst na 1960. 
Evenmin biedt de expositie een analyse van 
het verzamelbeleid dat Fuchs op zijn drie 
posten voerde; daarvoor krijgt de bezoeker 
op zaal te weinig achtergrondinformatie. 
Alleen in een kort essay van zijn hand op de 
website wordt aangestipt hoe dit beleid zich 
verhield tot wat al in de collecties van die 
musea aanwezig was.1 In de beslissing om 
de tentoonstelling door Fuchs zelf  te laten 
samenstellen lag in feite al besloten dat het 
een zeer persoonlijke exercitie zou worden. 
Hem valt nauwelijks kwalijk te nemen dat 
hij zich heeft uitgeleefd en deze misschien 
wel laatste kans heeft aangegrepen om zijn 
stokpaardjes van stal te halen. Het museum 
had echter als sparring partner meer tegen-
gas kunnen geven, ófwel de opdracht anders 
kunnen formuleren. Nu blijft het de vraag 
hoeveel relevantie deze presentatie heeft 
voor de toekomstige collectieopstelling. 
 Wat hij uit 27 jaar verzamelen heeft gese-
lecteerd, heeft Fuchs tot één geheel versmol-
ten – ongeacht jaar van aankoop of  museum 
van herkomst – waarbij de werken worden 
geacht een spanningsvolle dialoog met 
elkaar aan te gaan. Het is een vorm van pre-
senteren waarvan Fuchs in de jaren tachtig 
een van de protagonisten was en die hij in 
het Stedelijk bijvoorbeeld in de veelgeprezen 
serie van vijf  Coupletten (1994-1995) toe-
paste. Van de drie musea is het Haagse 
Gemeentemuseum met slechts zes werken 
het karigst vertegenwoordigd, al hoort daar 
wel Bruce Naumans indrukwekkende 
Carrousel (1988) bij. Uit het Van Abbe-
museum zijn 36 werken aanwezig, uit het 
Stedelijk een kleine zestig. Het museum van 
herkomst of  de naam van de schenker staat 
steeds op de bijschriften bij de werken ver-
meld, naast de naam van de kunstenaar en 
het jaar van ontstaan. Meer specifieke infor-
matie, zoals de titel en het jaartal van ver-
werving, is weggelaten. Alleen als het een 
schenking betreft, wordt vermeld wanneer 
deze in de collectie is opgenomen.2 De mees-
te bezoekers zal het daarom ontgaan dat er 
aardig wat museaal bezit doorheen is gewe-
ven dat niet door Fuchs is verworven. De 
schilderijen van Mondriaan (1932), Niele 
Toroni, Daan van Golden en Rob Birza waren 
al onder Wim Beeren – directeur van 1985 
tot 1993 – in de collectie van het Stedelijk 
geraakt; de werken van Robert Ryman, 
Ulrich Rückriem en Julian Schnabel (!), en 

een vroege Jan Dibbets stammen zelfs nog 
uit De Wildes directoraat (1963-1985). 
Verder is de tentoonstelling aangevuld met 
bruiklenen uit particuliere collecties en van 
kunstenaars. Opmerkelijk is dat deze over-
wegend van na de pensionering van Fuchs 
dateren: Steven Aalders (2016), Domenico 
Bianchi (2016), Jan Dibbets (2012), Arnulf  
Rainer (2012), Han Schuil (2012) en 
Nunzio Di Stefano (2011 en 2016).
 Het is een gangbare museale praktijk om 
(langdurige) bruiklenen in collectieopstel-
lingen op te nemen, bij wijze van gedroom-
de aanvulling op het eigen bezit. Maar in dit 
specifieke geval onderstreept het hoezeer 
Fuchs zijn expositie als een levend organis-
me beschouwt, ook al gaat het in de eerste 
plaats om een terugblik. Een citaat uit 
Goethes Faust, dat ingelijst in een van de 
zalen hangt, vormt de sleutel tot Fuchs’ 
gemoedstoestand – en tot de titel van de 
expositie. Goethe, die zijn beroemde werk op 
late leeftijd herneemt, spreekt er van gestal-
ten die hij weer tot leven wil wekken: ‘…
mijn hart voelt zich als vroeger opgewon-
den om de betovering die jullie konden 
geven’. Fuchs is ervan overtuigd dat de 
bezoeker deze heropstanding slechts via het 
pure, onbevooroordeelde kijken kan meebe-
leven, en dat informatie op tekstbordjes 
daarom alleen maar verstorend zou wer-
ken. Dat ook de titel die de kunstenaar aan 
een werk heeft gegeven daarbij moest sneu-
velen, is nogal discutabel. Een titel wekt 
allerlei associaties op die de interpretatie 
van het werk kunnen sturen. Zelfs als een 
werk ‘Zonder titel’ is, zegt dat nog iets over 
de intenties van de maker. Waarom zou je 
het de bezoeker ontzeggen om daar kennis 
van te nemen?
 Fuchs’ werkwijze bij de inrichting van 
Opwinding stoelt in hoge mate op wat hij in 
documenta 7 (1982) voor het eerst op grote 
schaal toepaste. Hij koestert het postmoder-
ne uitgangspunt dat er geen lijn meer te 
trekken is in de moderne kunst en dat orde-
ningsprincipes zoals stilistische categorieën 
hun geldigheid verloren hebben. Het is niet 
meer zo dat een nieuwe beweging de voor-
gaande aflost; alles is gelijkwaardig en 
bestaat naast elkaar.
 Wanneer de kunstenaar is losgemaakt 
van de kunsthistorie, wordt iedere combi-
natie in de inrichting mogelijk. Door werken 
in onverwachte combinaties naast elkaar te 
hangen, volgens het principe van contrast 
of  analogie, komt er energie vrij, aldus 
Fuchs. Juist een botsing helpt om de eigen-
heid van een werk naar voren te halen: ‘ik 
jaag ze op’.3 De introductieruimte tot de 
expositie (beneden in het trappenhuis) waar 
het knipperende, scabreuze neonwerk Seven 
Figures (1985) van Nauman wordt geflan-
keerd door schilderijen van A.R. Penck en 
Rob Birza, getuigt al meteen van die aan-
pak. Voor de erop volgende overgedimensio-

neerde tentoonstellingszaal is een inbouw-
architectuur ontworpen door Walter 
Nikkels, die in het verleden talloze malen de 
scenografie van Fuchs’ tentoonstellingen 
verzorgde. Nikkels deelde de ruimte met 
hoge wanden op in vijf  lange rechthoekige 
zalen. De openingen in die wanden vormen 
twee diagonalen, waarvan het snijpunt in 
de middelste zaal ligt, op de plek waar je de 
expositie binnenkomt. Zo ontstaan vista’s 
van de ene zaal naar de andere en komen 
werken in verschillende zalen met elkaar in 
verbinding te staan. Een ander gevolg is dat 
een vaste looproute ontbreekt. Het onder-
streept allemaal de symbiotische relatie tus-
sen de tentoonstellingsarchitectuur en het 
concept van de expositie.
 Terwijl er geen sprake is van een chrono-
logische volgorde of  een thematische groe-
pering, valt per zaal wel een bepaald accent 
te ontdekken. De eerste zaal na de introduc-
tieruimte is – met drie werken van Sol 
LeWitt, twee van Jan Dibbets en Georg 
Herold, en telkens één van Alan Charlton, 
Ad Dekkers, Robert Mangold, Imi Knoebel, 
Richard Lohse, Donald Judd, Georg Herold, 
Han Schuil en Piet Mondriaan – een ode 
aan de geometrische abstractie. Arnulf  
Rainer zorgt met zijn motorische schilder-
kunst voor een tegengeluid. Eveneens vrij 
homogeen is de zijzaal op het einde van de 
expositie waar – in contrast met het ruim 
vertegenwoordigde expressieve schilderen 
in de omliggende zalen – conceptueel werk 
hangt, van onder anderen John Baldessari, 
Lawrence Weiner, Ed Ruscha, Stanley 
Brouwn, Marcel Broodthaers, Richard Long 
en Carl Andre (het sleutelwerk Words, 
1958-1972). De andere zalen zijn con-
trastrijker gecomponeerd. Het levert bij-
voorbeeld een combinatie op tussen 
Marlene Dumas, Toon Verhoef, Katharina 
Sieverding, Jan Dibbets en Sigmar Polke; 
tussen Gilbert & George, Nauman, Rainer 
en Baselitz; of  tussen Ricardas Vaitiekunas, 
Günther Brus, Hermann Nitsch en Christian 
Attersee. De combinatie van Judd, Buren en 
Baselitz is zelfs een letterlijke reprise van een 
‘arrangement’ (een term die Fuchs vaak 
gebruikt) uit de zomeropstelling van 1978 
in het Van Abbemuseum. Voor wie Fuchs 
gevolgd heeft zijn de keuzes niet verrassend 
te noemen.
 In dit Musaeum Fuchsianum hangt voor-
namelijk schilderkunst; fotografie is sterk in 
de minderheid. De twee aanwezige video-
werken zijn van Nauman. Wel staan per zaal 
telkens twee ruimtelijke werken opgesteld: 
een iglo van Mario Merz tegenover een ste-
nen teken van Ulrich Rückriem, Waste van 
Damien Hirst tegenover de video Washing 
Hands Abnormal (1995) van Nauman, 
LeWitt tegenover Herold, Carrousel van 
Nauman tegenover een bak met ijzeren sta-
ven van Jannis Kounellis, Andre als ant-
woord op Judd. 

De expositie bevestigt het beeld dat van 
Fuchs in de kritiek bestaat: een bijzonder 
gedreven tentoonstellingsmaker met een 
sterke greep op de ruimtelijke enscenering. 
Als weinig anderen weet hij een kunstwerk 
zijn plek te geven binnen het architectoni-
sche kader. Wederom echter komt hij naar 
voren als iemand die zijn voorkeuren tot een 
selectieve groep kunstenaars beperkte. Ook 
ditmaal domineren Judd, Dibbets, Kounellis, 
Rainer, Penck, Baselitz en Herold. De aanko-
pen van Nauman (Fuchs kocht in ieder 
museum een Nauman) staan als een huis, 
maar je zou meer hebben willen zien van 
bijvoorbeeld James Lee Byars, Sigmar Polke, 
René Daniëls of  Hans Haacke, om maar 
enkelen te noemen die wel degelijk ook zijn 
aangekocht. Verder bevestigt de expositie de 
indruk dat er nauwelijks retrospectief  werd 
verzameld. In Opwinding zijn naast twee 
werken van Kurt Schwitters uit 1941 
(gekocht voor het Van Abbemuseum en het 
Stedelijk) enkel nog stukken opgenomen 
van John McLaughlin (1956, Gemeente-
museum), Ernst Wilhelm Nay (1952, 
schenking aan het Stedelijk Museum) en 
Richard Paul Lohse (1956, schenking door 
Fuchs bij zijn afscheid aan het Stedelijk 
Museum). Meer van deze lijnen terug in de 
tijd naar de twintigste-eeuwse abstractie en 
expressie zou de expositie verdiept hebben. 
De verschillen tussen de artistieke posities 
zijn dikwijls zo groot dat er nauwelijks dia-
loog plaatsvindt. Zonder meer incoherent is 
bijvoorbeeld het flankeren van Daniëls met 
werk van Appel en Lüpertz, maar ook 
Naumans Carrousel heeft zich, bijvoorbeeld 
recent in het Gemeentemuseum, in geluk-
kiger gezelschap bevonden dan dat van 
Baselitz en Rainer. Andersom ligt het (for-
mele) beeldrijm er soms te dik op – tussen de 
vlakverdeling op de abstracte werken van 
Mangold en Dekkers, of  tussen het schilderij 
van David Salle en de video van Nauman 
waarin telkens handen te zien zijn.
  Uiteindelijk dringt zich de vraag op of  
deze dialoogvorm vandaag, na alle experi-
menten met alternatieve presentatievor-
men, nog wel dezelfde impact kan hebben 
als in de jaren tachtig en negentig. Dat de 
moderne kunst pluralistisch is en dat een 
chronologische presentatie daar weinig 
recht aan doet, wordt in brede kringen aan-
vaard. Het pluralisme van Fuchs op deze 
expositie is echter niet alleen ahistorisch, 
het verwaarloost bovendien meerdere 
kunstdisciplines en artistieke posities.
 Het loslaten van chronologie hoeft niet 
automatisch te impliceren dat afgezien 
wordt van iedere historische duiding, of  het 
nu een culturele of  kunsthistorische samen-
hang betreft dan wel een maatschappelijke 
context. Wat betreft collectiepresentatie is 
de grootste uitdaging voor hedendaagse 
musea om een alternatief  te vinden voor 
zowel de vertrouwde, rechtlijnige chronolo-
gie, als voor de gefragmenteerde opeenvol-
ging van individuele kunstenaars. Mede in 
respons op wat in de globaliserende kunst-
wereld gaande is, gaat het erom de com-
plexiteit van artistiek pluralisme (trouwens 
ook waar het de kunst van vóór 1960 
betreft) op zowel zijn temporele als zijn geo-
grafische aspecten te onderzoeken. Er kan 
gekeken worden naar verschillen tussen 
generaties kunstenaars en tussen kunste-
naars van dezelfde generatie, maar meer 
nog zou er oog moeten zijn voor mondiale 
en lokale samenhangen, evenals voor cross-
overs van kunstdisciplines of  van hoge 
kunst en populaire cultuur. Dat is de proble-
matiek waar het Stedelijk zijn tanden in zou 
moeten zetten.

Noten

 1  Zie SM Opwinding, stedelijk.nl/upload/SM%20
OPWINDING_24mei.pdf.

 2  Het museum heeft deze gegevens wel op de 
website beschikbaar gesteld, zie stedelijk.nl/
upload/Titelkaartjes%20Compleet%20-%20
Opwinding%20-%20Rudi%20Fuchs.pdf.  
De aankoopdata zijn alleen bij werken uit het  
Van Abbemuseum volledig vermeld.

 3  Citaat uit nos.nl/artikel/2107441-opwinding-
eigenzinnige-comeback-van-fuchs-in-stedelijk.
html.

zaalzicht ‘Opwinding – een tentoonstelling van Rudi Fuchs’, Stedelijk Museum Amsterdam

links (v.l.n.r.): Jan Dibbets, Perspective Correction – My Studio II, 1969, Stedelijk Museum; Imi Knoebel,  
Ohne Titel, 1975, Van Abbemuseum; Richard Paul Lohse, Rotgruppe zwischen Grün und Dunkelviolett, 1956, 

Stedelijk Museum, schenking Rudi Fuchs; Donald Judd, Zonder titel, 1987, Gemeentemuseum Den Haag

rechts (doorkijk naar de twee volgende zalen): eerste zaal met Bruce Nauman, Carrousel,1988, Gemeentemuseum 
Den Haag; Gilbert & George, Red Fists, 1980, Van Abbemuseum; tweede zaal met een glimp van A.R. Penck, 

Torquato Tasso, 1975, Van Abbemuseum

Rudi Fuchs in het Stedelijk Museum: een reprise
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Op uitnodiging van het Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris stelde de Nederlandse kun-
stenaar Jan Dibbets (°1941) een tentoonstel-
ling samen over de fotografie, een medium 
dat hij al sinds 1967 binnen zijn praktijk 
hanteert. Het resultaat – La Boîte de Pandore. 
Une autre photographie par Jan Dibbets – is een 
verrassende, radicale en polemische ten-
toonstelling geworden.
 Oppervlakkig gezien presenteert de ten-
toonstelling een historisch overzicht van de 
fotografie. Ze bestaat uit vier delen, die in 
chronologische volgorde worden gepresen-
teerd en de volledige geschiedenis van de 
fotografie – van de pionierstijd tot vandaag – 
bestrijken. Een eerste deel omvat een uitvoe-
rige selectie (hoofdzakelijk negentiende-
eeuwse) wetenschappelijke fotografie, met 
onder meer astronomische foto’s, microsco-
pische studies en röntgenopnames. Een 
tweede luik presenteert formele experimen-
ten uit de avant-gardefotografie van de twin-
tigste eeuw en bevat onder meer beelden van 
de futuristen Anton Giulio en Arturo 
Bragaglia, en van de surrealist Jacques André 
Boiffard, maar ook zakelijke plantenstudies 
van Karl Blossfeldt en industriële opnames 
van Peter Keetman. Een derde deel stelt 
scherp op de rol van de fotografie binnen de 
zogeheten ‘conceptuele kunst’ (met werk 
van onder anderen Bernd & Hilla Becher, 
Douglas Huebler, Ger van Elk, Giuseppe 
Penone en Dibbets zelf) en een laatste deel, 
ten slotte, toont enkele recente voorbeelden 
van wat men nog het best zou kunnen 
omschrijven als ‘fotografische objecten’ – het 
gaat hier dan bijvoorbeeld om computerge-
genereerde beelden van Thomas Ruff  of  om 
de op fotografische beelden gebaseerde 
3D-objecten van Spiros Hadjidjanos.
 Bij nader inzien vertoont Dibbets’ verhaal 
echter te veel gaten om van een historisch 
overzicht te kunnen spreken: geen portret- 
of  landschapsfotografie uit de negentiende 
eeuw, geen spoor van de pictorialistische 
fotografie van rond de eeuwwende. De ‘sub-
jectieve fotografie’ uit de jaren veertig en 
vijftig is niet vertegenwoordigd, reportage-
fotografie, reclamefotografie en modefoto-
grafie ontbreken, en er is ook geen protago-
nist van de documentaire kleurenfotografie 
van de jaren zeventig en tachtig (Thomas 
Struth, William Eggleston of  Stephen 
Shore…) of  van de geënsceneerde kunstfo-
tografie à la Jeff  Wall. Kortom, essentiële 
hoofdstukken uit het klassieke (kunst)histo-
rische verhaal over fotografie als kunstvorm 
worden weggelaten. Het argument voor die 
opmerkelijke lacunes suggereert Dibbets 
door zijn tentoonstelling te openen met een 
replica van een geschilderd portret uit 1845 
van de gravin Othenin door Jean Auguste 
Dominique Ingres. De schilder Ingres staat 
in zijn ogen model voor de latere kleurenfo-
tografie (hij noemt hem ‘de overgrootvader 
van de kleurenfotografie’), en symboliseert 
tevens de associatie van fotografie met ‘rea-
lisme’, ‘idealisme’ en ‘schoonheid’.1 Maar 
deze begrippen hebben volgens Dibbets 
niets vandoen met wat in 1839 werkelijk 
werd losgelaten op de wereld. Fotografie 
past niet in het kader waarbinnen de toen-
malige beeldende kunst opereerde, maar 
breekt er radicaal mee – en dat is ze volgens 
Dibbets ook blijven doen. Hij zet zich dan 
ook krachtig af  tegen een gekend verhaal 
dat de fotografie als een lage vorm van 
beeldproductie laat starten, die zich in de 
loop van haar ontwikkeling – deels door de 
schilderkunst na te volgen – tot ‘hogere’ 
kunstvorm emancipeert.
 Dibbets brengt geen historiografisch ver-
haal over de fotografie. Hij wil het niet heb-
ben over haar verspreiding of  over de toene-
mende waardering die haar te beurt zou 
vallen, maar over fotografie op zich (over het 
fotografische dus). Het is de verontrustende 
andersheid van fotografie die hij met deze 
tentoonstelling in het licht wil stellen. Zijn 
focus op het exclusief  fotografische blijkt 
ook uit de manier waarop hij foto’s uit ver-
schillende tijdperken (en in wezen onverge-
lijkbare praktijken) naast elkaar plaatst. Zo 
confronteert hij een laatnegentiende-eeuw-

se wetenschappelijke opname van de ster-
renhemel met een beeld uit de reeks Sterne 
van Thomas Ruff  (°1958), of  een synopti-
sche tabel van de Franse antropoloog 
Alphonse Bertillon met een typologische 
reeks van de architectuurfotografen Bernd 
& Hilla Becher. Door beelden uit verschil-
lende disciplines en periodes samen te bren-
gen, suggereert Dibbets dat fotografie een 
gesloten systeem is en dat fotografen – soms 
over de generaties heen – op elkaar reage-
ren, waarbij ze telkens een antwoord zoeken 
op dezelfde vraag: ‘Wat is fotografie?’ Elk 
fotografisch beeld dat in de tentoonstelling 
is opgenomen, functioneert voor hem als 
een manifest, en biedt een verschillend en 
verrassend antwoord op die vraag. 

Wetenschappelijke fotografie

Dibbets ziet het fotografische voor het eerst 
opduiken in de wetenschappelijke fotografie 
van de negentiende eeuw. Zijn aandacht 
voor die fotografische praktijk is niet nieuw, 
maar dat geldt wel voor de manier waarop 
hij ze inzet. Eerdere tentoonstellingen en 
publicaties stelden vooral scherp op het 
artistieke potentieel van deze wetenschap-
pelijke registraties of  benaderden de relatie 
tussen fotografie en wetenschap vanuit een 
puur technisch perspectief.2 Wetenschappe-
lijke fotografie wordt zo ofwel gereduceerd 
tot een puur esthetisch oppervlakte-effect, 
ofwel tot een serie van specifieke technische 
doorbraken die ons in staat stellen om steeds 
beter en grondiger te kijken. Op het eerste 
gezicht lijken Dibbets’ keuzes in het verleng-
de van de tweede benadering te liggen. Zijn 
selectie omvat namelijk heel wat fotografie 
die bedoeld is om een meer gedetailleerde 
kijk op de werkelijkheid te ontwikkelen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de fotogrammen 

van W.H.F Talbot of  Anna Atkins, die op 
meticuleuze wijze fossielen en zeewier vast-
leggen. Verregaander zijn de astronomische 
foto’s van Paul & Prosper Henry en de 
microscopische opnames van bliksemsnelle 
elektrische ontladingen van Étienne 
Léopold Trouvelot. De beelden van de broers 
Henry tonen sterren waarvan het schijnsel 
te zwak is voor onze ogen, maar die wel spo-
ren nalaten op de fotografische plaat dank-
zij de combinatie van een lange belichtings-
tijd en een extreem lichtgevoelige emulsie. 
Trouvelots foto’s brengen elektrische ontla-
dingen in beeld die te kortstondig zijn om 
door ons geregistreerd te worden, maar die 
wel door een apparaat kunnen worden 
gecapteerd. Zelfs al lijkt de camera hier lou-
ter te functioneren als een versterking van 
het menselijk kijken, toch begint zij er ook al 
van los te komen. De wereld die hier ver-
schijnt is ons wezensvreemd.
 Dat vervreemdingseffect neemt enkel nog 
toe in de bewegingsstudies van Eadweard 
Muybridge en Etienne-Jules Marey, waar-
aan Dibbets een hele zaal wijdt. Hun beel-
den zijn voor hem om meerdere redenen 
interessant. Het zijn ten eerste technische 
hoogstandjes, gerealiseerd door automa-
tisch opererende camera’s met een ultra-
snelle sluitertijd. Wat we hier zien, is het 
resultaat van een technologisch en gepro-
grammeerd kijken waarbij de beeldenma-
ker zich beperkt tot het opstellen van het 
protocol, maar zelf  niet langer de vinger 
aan de knop houdt. Ten tweede breken deze 
‘apparaat-beelden’ een continue beweging 
op in een reeks discontinue ogenblikken: de 
vloeiende tijdslijn valt uiteen in aparte seg-
menten. Pas door deze geïsoleerde momen-
ten serieel aan elkaar te schakelen, ontstaat 
er opnieuw een suggestie van beweging. De 
chronofotografische opnames exploreren 
de gemechaniseerde, gestandaardiseerde en 

meetbare tijd van het uurwerk, een tijdser-
varing die haaks staat op onze intuïtieve 
ervaring van tijd en beweging. Ten derde 
getuigen ze van een nieuw wetenschappe-
lijk paradigma dat beschrijving vervangt 
door experiment. Terwijl de klassieke weten-
schap, gericht op inventariseren en catalo-
giseren, de wereld ‘gewoon’ verzamelt, 
breekt de experimentele wetenschap hem 
open om er nieuwe, onvermoede inzichten 
uit te puren. De drie voornoemde elementen 
leiden ertoe dat de band tussen observatie 
en registratie radicaal wordt doorgeknipt: 
het menselijk en het mechanisch kijken ver-
wijderen zich onherroepelijk van elkaar.
 Het mechanische en automatische karak-
ter van een wetenschappelijk protocol dat de 
menselijke subjectiviteit opschort, levert een 
wereldbeeld op dat ons radicaal anders en 
ontoegankelijk voorkomt. Anders, omdat het 
een vloeiende beweging vertaalt in een stac-
cato van afzonderlijke momenten van stil-
stand. Ontoegankelijk, want we kunnen die 
wereld alleen maar betreden met behulp van 
een fotografisch instrument. De microbewe-
gingen die Muybridge in zijn series vastlegt, 
zijn alleen in zijn opnames zichtbaar: buiten 
die fotografische captaties ‘bestaan’ ze niet. 
De koppeling van experimentele wetenschap 
en fotografie resulteert dus in een visuele 
paradox: hoe dichter we de werkelijkheid 
benaderen, hoe onwaarschijnlijker ze wordt, 
hoe onechter ze lijkt. De wetenschappelijke 
fotografie dient de kijker een ware epistemo-
logische schok toe: ik zie een wereld, die ik 
echter nooit zal kunnen ervaren, ook al weet 
ik dat wat ik zie werkelijk bestaat.

Fotografie als experiment

Door dit soort ‘vervreemdende’ experimen-
tele fotografie te beklemtonen, maakt 
Dibbets duidelijk dat hij niet zozeer geïnte-
resseerd is in wat er op deze beelden ver-
schijnt, dan wel in hoe ze de wereld presente-
ren aan de kijker. In de wetenschappelijke 
fotografie wordt de wereld (onverwacht) 
abstract. In die context moet ook Dibbets’ 
belangstelling voor de avant-gardefotografie 
uit het interbellum begrepen worden, die in 
de tweede sectie van de tentoonstelling cen-
traal staat. Uit zijn selectie blijkt dat hij de 
dominerende karakteristieken van de 
wetenschappelijke fotografie, abstractie en 
experiment, ziet terugkeren in de avant-gar-
defotografie van het interbellum. Ook al 
brengt hij hier canonieke beelden samen uit 
de vele -ismen die de artistieke avant-garde 
rijk is, hij leest ze niet als vertegenwoordi-
gers van de stroming of  school waartoe ze 
behoren. Het beeld van een uitvergrote teen 
door Jacques-André Boiffard bijvoorbeeld, 
geldt hier niet als een voorbeeld van het sur-
realisme, maar als een proeve van een expe-
rimentele attitude. Wat doet een eigenzinni-
ge combinatie van standpunt en belichting 
met dit op fotografische wijze aan de wereld 
ontrukte object? Eenzelfde experimentele 
ingesteldheid vindt Dibbets terug in het 
werk van László Moholy-Nagy en Alvin 
Langdon Coburn. Terwijl de eerste in zijn 

Étienne Léopold Trouvelot

Étincelles directes obtenus par la bobine de Ruhmkorff  ou la machine de Wimshurst,  
dites ‘Figures de Trouvelot’, 1888. Musées des Arts et Métiers (CNAM), Parijs

Fotografie als plaag en hoop
Over Jan Dibbets’ doos van Pandora in Parijs

Eadweard Muybridge

Human and Animal Locomotion, 1887, privéverzameling

László Moholy-Nagy 

Zonder titel, 1924, fotogram
collectie Centre Pompidou, Parijs
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fotogrammen speelt met de chemische laag 
van de fotografie, tast de andere met zijn vor-
tographs de mogelijkheden van de fotografi-
sche optica af. Alle formele ingrepen die de 
moderne fotografie toepast – experimenten 
met meervoudige belichtingen (Arturo en 
Anton Giulio Bragaglia), met kikvors- en 
vogelperspectieven die de wereld nu eens 
uitrekken en dan weer reduceren tot een 
plat vlak (Alexander Rodchenko), met mon-
tage- en collagetechnieken (Paul Schuitema), 
met het negatief-positiefprocedé (El 
Lissitzky), met het cameraloze beeld (Man 
Ray), met de grafische afwisseling tussen 
licht en donker (Paul Strand) – zijn voor 
Dibbets evenzovele pogingen om het kijken 
door het fotoapparaat te onderzoeken. In de 
avant-gardefotografie uit het interbellum 
ziet hij dan ook vooral fotografen aan het 
werk die met hun vrijmoedige experimenten 
het fotoapparaat zelf  binnenstebuiten keren.
 De idee dat de specificiteit van de fotografie 
gezocht moet worden in de verkenning van 
de mogelijkheden die besloten liggen in het 
fotoapparaat zelf, ontleent Dibbets aan de 
teksten van de communicatiefilosoof  Vilém 
Flusser. ‘Het fotoapparaat’, zo stelt deze laat-
ste in Een filosofie van de fotografie, ‘is gepro-
grammeerd om foto’s voort te brengen en 
elke foto is een verwerkelijking van een van 
de mogelijkheden die het programma van 
het apparaat bevat. […] De fotograaf  streeft 
ernaar het fotografisch programma uit te 
putten door het verwerkelijken van alle 
mogelijkheden ervan. Maar dit programma 
is rijk en onoverzichtelijk. Zo tracht de foto-
graaf  de er nog niet in blootgelegde mogelijk-
heden op te sporen: hij behandelt het appa-
raat, draait het om en om, kijkt er binnenin 
en er doorheen. Als hij door het apparaat 
naar buiten in de wereld kijkt dan is dat niet 
omdat die hem interesseert maar omdat hij 
naar nieuwe mogelijkheden zoekt om nieu-
we informatie voort te brengen en het foto-
grafisch programma uit te buiten. Zijn inte-
resse is geconcentreerd op het apparaat: de 
wereld is voor hem slechts een voorwendsel 
voor de verwerkelijking van apparaatmoge-
lijkheden.’3 Voor Flusser is een fotograaf  
iemand die zich op bijna obsessionele wijze 
bezighoudt met het apparaat dat hij gebruikt. 
Wat het geproduceerde beeld reveleert, over 
de wereld of  over de maker, is voor hem van 
secundair belang: waar het om gaat, is de 
ontdekking van een nieuwe, verrassende 
behandeling die aan het apparaat een onge-
zien (en onmogelijk geacht) beeld weet te 
ontfutselen. De fotograaf  speelt met en tegen 
zijn apparaat, niet vanuit een verlangen het 
te beheersen of  zelfs maar te begrijpen, maar 
om erdoor uitgedaagd te worden. 

Fotografie als programma

In de analyse van zowel Flusser als Dibbets 
staat het fotoapparaat centraal. Maar wat is 
dat nu precies, dat fotoapparaat waar beiden 
voortdurend naar verwijzen? Het idee van 
dat apparaat reikt in elk geval veel verder 
dan de camera, het concrete toestel waar-
mee men fotografische beelden kan produ-
ceren. Flusser stelt dat het wezenlijke van 
het fotoapparaat gelegen is in de ‘program-
ma’s’ die het fototoestel aansturen. Hij 

schrijft: ‘Het fotoapparaat is gemaakt van 
metaal, glas, plastic etcetera, maar het is 
niet deze hardheid die het mogelijk maakt 
dat ermee gespeeld kan worden. Niet het 
hout van het schaakbord en de schaakstuk-
ken maken het spel mogelijk, maar de regels 
van het spel, het schaakprogramma.’4 Het 
fotografisch programma is het geheel van 
regels dat de werking van het fotoapparaat 
bepaalt. Die regels hebben niet alleen betrek-
king op de productie van het fotografische 
beeld, maar ook op de distributie en receptie 
ervan. In Dibbets’ tentoonstelling worden 
deze twee laatste aspecten onder andere 
gethematiseerd door het werk van Sherrie 
Levine en Braco Dimitrijevic. Het gepresen-
teerde ‘werk’ van Levine is een loutere toe-
eigening van een bekend portret van Walker 
Evans. Door diens beeld letterlijk te kopiëren, 
bekritiseert Levine niet alleen de rol die de 
vintage print speelt in het bepalen van de 
(artistieke én financiële) waarde van het 
fotografische kunstobject, maar stelt ze ook 
de fotokritiek in vraag die Evans’ beeld zijn 
sacrale status heeft gegeven.5 Dimitrijevic 
gebruikt in zijn reeks Casual Passer-by een 
verrassend distributiekanaal om de receptie 
van zijn beelden grondig te sturen. Hij 
plaatste reusachtig uitvergrote foto’s van 
een toevallige voorbijganger op verschillen-
de billboards in de stad of  liet ze rondreizen 
op een stadsbus. Een in wezen intiem beeld 
krijgt een publiek bestaan. Een anonieme 
voorbijganger wordt door formaat en plaat-
sing opgewaardeerd tot een ‘belangwekkend 
persoon’. Het publiek, dat gevraagd wordt 
op te kijken naar het portret en zich ‘her-
kent’ in de figuur van de onbekende voorbij-
ganger, deelt in die wijzigende status. 
Uiteindelijk kijkt het op naar zichzelf.
 Samen met Flusser definieert Dibbets de 
fotograaf  als iemand die telkens nieuwe 
combinaties van deze spelregels uitpro-
beert, in het volle besef  uiteraard dat hij de 
spelregels zelf  niet kan veranderen. Vandaar 
dat Flusser de fotograaf  ook wel eens 
omschrijft als een ‘functionaris’, dat wil zeg-
gen als iemand die in functie van het appa-
raat werkt: de fotograaf  kan slechts willen 
wat het apparaat kan. Het is dit functionele 
karakter van de fotografische act dat Dibbets 
in de laatste twee zalen van zijn expo aan-
kaart. De voorlaatste zaal toont fotografisch 
werk uit de jaren zestig en zeventig. We zien 
een typologische reeks van Bernd & Hilla 
Becher bestaande uit vijftien strakke regis-
traties van schachttorens, een serieel werk 
van Jan Dibbets bestaande uit een grid van 
tachtig beelden waarin hij het licht regis-
treert dat in de loop van één dag via een 
raam in zijn huis binnenvalt, een sequens 
van Hans-Peter Feldmann waarin deze een 
poetsvrouw volgt die een venster wast, een 
reeks van John Baldessari waarin de foto-
graaf  probeert sigarenrook uit te blazen in 
de vorm van een gefotografeerde wolk op de 
achtergrond (wat uiteraard mislukt)… Het 
zijn soms droge, soms speelse reeksen, vaak 
gericht op banale, zelfs saaie onderwerpen 
en activiteiten. Het is antispectaculaire foto-
grafie, die zich zowel distantieert van de 
vigerende reportage- en reclamefotografie 
als van het gesacraliseerde kunstobject. De 
kritiek op de status van het kunstobject zit 
vooral in de wijze waarop deze werken de 
rol en betekenis van de beeldenmaker in de 
kunstproductie in vraag stellen. Ze veron-

derstellen een (in zekere zin) afwezige 
maker. De Bechers houden zich strikt aan 
vooraf  opgestelde regels wat standpunt en 
belichting betreft, Dibbets stelt een protocol 
op en voert het vervolgens uit, Levine maakt 
een foto van een al bestaande foto…
 Dibbets neemt deze kunstenaars niet op 
omdat ze fotografische beelden maken, 
maar omdat ze een fotografische productie-
methode hanteren. Ze ageren als een appa-
raat. Ze beseffen, aldus Dibbets, dat ze zich 
niet zomaar bedienen van een simpel hulp-
instrument door een fotoapparaat te hante-
ren, maar dat ze in een totaal andere beeld-
productielogica stappen. Hun identificatie 
met het apparaat is (bijna) totaal: net zoals 
de fotograaf-functionaris in flusseriaanse 
zin opereren ze in functie van een program-
ma. Zo geeft Dibbets aan dat de band tussen 
fotografie en (post)conceptuele kunst veel 
fundamenteler is dan vaak wordt gedacht. 
De fotografie emuleert hier niet de artistieke 
geste. Het omgekeerde is het geval: het artis-
tieke handelen wordt naar de fotografische 
methode gemodelleerd. 
 De laatste zaal trekt de verruiming van het 
begrip fotografie tot een programma, een 
complex geheel van spelregels, in zijn uiter-
ste consequentie door. Het fotografische 
wordt hier verruimd tot een algemene pro-
cedure om beelden of  objecten te genereren. 
In zijn bijdrage tot de catalogus omschrijft de 
Duitse theoreticus Markus Kramer die pro-
cedure op een kernachtige manier door de 
term ‘fotografie’ te vervangen door het 
begrip ‘fotografisch object’. Het ‘fotografisch 
object’ is het resultaat van ‘la transformati-
on indicielle-technologique d’un référent 
(input) en un objet (output)’, aldus Kramer.6 
Een object is ‘fotografisch’ wanneer het aan 
twee voorwaarden voldoet: het is een tech-
nisch geproduceerd beeldobject en het ver-
wijst op een indexicale manier naar zijn refe-
rent (dat wil zeggen: zoals een voetafdruk in 
het zand verwijst naar de mens die er even 
geleden is gepasseerd, vormt het fotografisch 
object een spoor van het afgebeelde). Deze 
wat abstracte definitie is tegelijkertijd eng 
genoeg om het technisch geproduceerde 
beeld scherp te onderscheiden van andere 
vormen van beeldende kunst en ruim 
genoeg om een heel scala aan verwante 
beeldproductietechnieken (van eeuwenou-
de moulagetechnieken over fotografie tot de 
meest recente digitale beeldproductie) te 
omvatten. Voorbeelden van zo’n ‘fotogra-
fisch object’ vinden hij en Dibbets terug in 
het werk van Seth Price, Spiros Hadjidjanos 
en Kelley Walker. Neem Vintage Bomber van 
Seth Price, een vacuümgetrokken bomber-
jack waarover een ondoorzichtig, goudkleu-
rig plastic is getrokken. Door alle lucht uit de 
jas te persen, wordt die gereduceerd tot een 
bijna platte kopie, en tegelijk zijn alle plooien 
en barstjes er nog duidelijk in geëtst. Het 
plastic is er strak overheen getrokken en 
bedekt het object volledig, zodat wij enkel 
nog de (negatieve) afdruk ervan waarne-
men. Terwijl in een ‘regulier’ fotografisch 
beeld enkel het weerkaatste licht van het 
gefotografeerde oppervlak door de lichtge-
voelige emulsie wordt opgeslorpt, wordt hier 
het hele object als dusdanig, in al zijn mate-
rialiteit, gefixeerd. Maar het resultaat blijft 
wezenlijk hetzelfde: als een permanente stol-
ling van een particulier moment, gebaseerd 
op een indexicale relatie tussen het beeld 
(output) en zijn referent (input), is het in 
wezen een fotografisch beeld.

Twee karikaturen

Dibbets’ tentoonstelling is niet zozeer ver-
rassend omdat ze andere fotografie explo-
reert, maar omdat ze de relatie tussen foto-
grafie en beeldende kunst op een radicaal 

andere leest schoeit. Dat dit inderdaad de 
inzet van de tentoonstelling is, wordt onder-
streept door de twee 19e-eeuwse karikatu-
ren van Nadar die de expo openen en afslui-
ten. De eerste karikatuur (uit 1857) toont 
een schilderspalet dat een fotocamera met 
een welgemikte schop uit de tempel van de 
kunst verjaagt, terwijl de tweede karikatuur 
(uit 1859) het schilderspalet en de fotoca-
mera dan weer in een innige omhelzing 
afbeeldt. Eindelijk is de fotografie welkom in 
het rijk van de beeldende kunsten! Maar na 
het traject van de expo afgelegd te hebben, 
kan de laatste karikatuur ook op een andere 
manier geïnterpreteerd worden.
 In Dibbets’ tentoonstelling holt de foto-
grafie de kunstwereld niet langer achterna, 
maar pakt ze omgekeerd de kunst telkens op 
snelheid. Heel wat elementen die kenmer-
kend zijn voor de beeldende kunst vanaf  de 
avant-garde zijn feitelijk ontleend aan de 
fotografie. Het is de fotografie die het pro-
bleem van de abstractie introduceert, die 
het flusseriaans ‘apparaat-kijken’ poneert 
als het centrale vraagstuk van de moderne 
verbeelding, die de relatie tussen maker en 
kunstwerk herdenkt – nog voor de concep-
tuele kunstenaar erop inspeelt en ermee 
aan de haal gaat. Enzovoort. Telkens weer 
blijkt het fotografische een virus te zijn dat 
de beeldende kunst infecteert en uiteindelijk 
(zo blijkt uit de ‘fotografische objecten’ in de 
laatste zaal) ook bijna volledig koloniseert.
 Vanuit dit perspectief  toont de tweede 
karikatuur geen omarming, maar een 
omknelling. Het is geen beeld van verbroe-
dering, maar van wantrouwen en angst. Het 
schilderspalet ‘beseft’ blijkbaar maar al te 
goed dat het zijn nieuwe kompaan in het oog 
moet houden opdat hij niet de kans krijgt 
zijn vileine plannen uit te voeren. Eerder dan 
een gul welkom te bereiden voor de fotogra-
fie, lijft het schilderspalet de fotografie in om 
het te neutraliseren. Een poging tot onder-
werping die ijdele hoop is gebleken.

Noten

 1  Zie hiervoor het interview van Michel Poivert 
met Jan Dibbets, Une bonne photographie est 
toujours un manifeste, in Artpress, nr. 432, 
jrg. 44, april 2016, p. 32. Dat Dibbets Ingres 
associeert met termen als ‘realisme’, ‘idealisme’ 
en ‘schoonheid’ lijkt wat vreemd, maar wordt 
inzichtelijk wanneer men beseft dat hij met die 
begrippencluster verwijst naar het esthetisch 
effect van de (analoge) kleurenfotografie. In 
fotografie is kleur immers (zoals in reclame- en 
modefotografie) altijd een ‘toegevoegd’ effect 
waarmee de fotograaf  kan spelen om het 
‘realistische’ beeld in overeenstemming te 
brengen met bestaande ideaalbeelden of  de 
vigerende opinies over het ‘schone’. Vandaar 
ook de bewuste keuze om dit schilderij als een 
fotografische replica te presenteren: in de 
reproductie verdwijnt de materialiteit van de 
verf  ten voordele van het gelikte en rimpelloze 
oppervlakte-effect eigen aan de kleurenfotogra-
fie.

 2  Een korte greep uit de studies, tentoonstellings-
catalogi en overzichtswerken die de laatste 
jaren verschenen zijn over de relatie tussen 
wetenschap en fotografie: Ann Thomas (red.), 
Beauty of  Another Order. Photography in Science, 
New Haven, Yale University Press, 1997; 
Dennis Canguilhem (red.), Le merveilleux 
scientifique. Photographies du monde savant en 
France 1844-1914, Paris, Gallimard, 2004; 
Corey Keller (red.), Brought to Light. Photogra-
phy and the Invisible 1840-1900, San Francisco, 
San Francisco Museum of  Modern Art, 2008. 
Christin Müller (red.), CrossOver = Fotografie der 
Wissenschaft + Wissenschaft der Fotografie, 
Winterthur, Fotomuseum Winterthur, 2013.

 3  Vilém Flusser, Een filosofie van de fotografie, 
Utrecht, IJzer, 2007, pp. 27-28.

 4  Ibid., p. 31.
 5  De toe-eigeningsstrategie van Levine is nu op 

zijn beurt gekaapt door de Amerikaanse 
kunstenaar Michael Mandiberg, die een 
website (aftersherrielevine.com) opzette met de 
door Levine gekopieerde beelden van Evans. 
Iedere bezoeker kan een scan van hoge 
kwaliteit downloaden en uitprinten, zodat nu 
iedereen de eigenaar kan worden van een 
‘origineel’ werk van Sherrie Levine. Enkele van 
die tweedegraadskopies zijn ook opgenomen in 
de tentoonstelling.

 6  Zie daarvoor Markus Kramer, Objets photogra-
phiques, in: Jan Dibbets (red.), La Boîte de 
Pandore. Une autre photographie de Jan Dibbets, 
Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 
2016, p. 195.

La Boîte de Pandore. Une autre photogra-
phie par Jan Dibbets, tot 17 juli in Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris, 11, ave-
nue du Président Wilson, 75116 Parijs 
(01/53.67.40.00; mam.paris.fr).

Anton Giulio Bragaglia & Arturo Bragaglia

Il pittore Francesco Trombadori (IV), 1914
Archivo Francesco Trombadori, Villa Strohl-Fern, Rome

Seth Price

Vintage Bomber, 2006, privéverzameling

Spiros Hadjidjanos

Scablosa columbario + Acanthus mollis, 2014,  
twee 3D-foto’s, privéverzameling
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Ondertussen
mering en bieden plaats aan experiment en vernieuwing. 
Het Mondriaan Fonds kon deze instellingen en een tiental 
initiatieven de afgelopen jaren alleen steunen door de inzet 
van reserves uit vorige cultuurplanperiodes. Deze reserves 
zijn op en daarom komt het fonds vanaf  dit najaar mini-
maal 1 miljoen per jaar tekort. Het Fonds meent dat dit toe-
komstige ontwikkelingen hypothekeert. De afgelopen vier 
jaar hebben twaalf  presentatie-instellingen de deuren 
gesloten. (mondriaanfonds.nl)

Wendelien van Oldenborgh geselecteerd voor Biënnale 
van Venetië. De presentatie Cinema Olanda van beeldend 
kunstenaar Wendelien van Oldenborgh (1962) en curator 
Lucy Cotter (1973) is door het Mondriaan Fonds uitgeroe-
pen tot de Nederlandse inzending voor de 57e editie van de 
Biënnale van Venetië, die in 2017 zal plaatsvinden. Hiermee 
volgt het Mondriaan Fonds het advies van een jury die uit 
vijf  voorstellen het plan van Van Oldenborgh en Cotter koos. 
Het Rietveldpaviljoen wordt ingericht met drie nieuwe film-
werken die onderbelichte delen van de recente Nederlandse 
postkoloniale geschiedenis blootleggen. De jury stelt dat het 
dramatische aspect aan belang heeft gewonnen in het werk 

van Van Oldenburgh en waardeert deze nieuwe ontwikke-
ling. De jury bestond uit Lorenzo Benedetti (curator), 
Nathalie Hartjes (directeur Showroom MAMA), Aernout 
Mik (beeldend kunstenaar) en Mirjam Westen (conservator 
hedendaagse kunst Museum Arnhem). Voorzitter was Birgit 
Donker, directeur Mondriaan Fonds. (mondriaanfonds.nl)

Antwerpse alternatieve kunstruimten starten eigen 
tijdschrift. Offshore is een nieuw halfjaarlijks kunsttijd-
schrift dat wordt uitgegeven door de Antwerpse kunstruim-
ten Objectif  Exhibitions, Annie Gentils Gallery, Marion De 
Cannière Artspace, Panache en Pulsar. De initiatiefnemers 
delen hun interesse in gedrukte media en presenteren uit-
gebreid tekstmateriaal over kunstenaars en hun praktijk. 
Ze geloven ook dat, in tijden overheerst door digitale media, 
het gedrukte woord geschikter is voor het verspreiden van 
nieuwe ideeën en inzichten. Het tijdschrift wordt gratis ver-
spreid op een oplage van 3.000 exemplaren. De eerste editie 
bevatte bijdragen door Taylor Renee Aldridge, Eva Barois de 
Caevel, Luc Deleu, Moosje Goossen, Sofie Van Loo, Jan 
Kempenaers en Thomas Min. (readoffshore.org)

Nieuwe ruimten. In Hasselt is op 19 mei de nieuwe ten-
toonstellingsruimte KRIEG geopend. Het is een autonome, 
experimentele non-profitkunstruimte, geïnitieerd door de 
PXL-MAD School of  Arts, die wil focussen op kunst buiten 
de (mercantiele) canon. Per jaar worden er drie kunstenaars 
uitgenodigd voor een soloproject. Zo zal, na de proloog van 
Sanne Vaassen, het nieuwe seizoen beginnen met werk van 
Emmanuelle Quertain (KRIEG, Elfde-Liniestraat 25, Hasselt, 
KRIEG.pxl-mad.be). In april ging in Brussel The Embassy 
open, een ruimte in een voormalig consulaatsgebouw waar-
van Ronald Rozenbaum de eigenaar is. Rozenbaum presen-
teerde er tijdens Art Brussels een tentoonstelling met vier 
vroege conceptuele films van Bruce Nauman. Bedoeling is 
om ook in de toekomst tijdens speciale gelegenheden ambiti-
euze projecten te presenteren (The Embassy, Guillaume 
Stocqstraat 2, Brussel). In maart opende in Antwerpen aan 
de Waalse Kaai de nieuwe galerie Tommy Simoens met een 
tentoonstelling van sculpturen van de Belgische kunstenaar 
Gert Robijns. Daarna volgde er een tentoonstelling van Paul 
Büchler (tommysimoens.com).
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Nieuws
Lili Dujourie ontvangt Vlaamse Cultuurprijs Beeldende 
Kunst. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft op 24 
juni de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2015 
uitgereikt aan Lili Dujourie. De kunstenaar ontvangt een 
bedrag van € 10.000 en een kunstwerk. De minister: 
‘Dujourie blijft verrassen, reikt andere perspectieven aan en 
verlegt grenzen. De veelzijdige kunstenares is een blijver, in 
binnen- en buitenland. Ze heeft deze erkenning meer dan 
verdiend.’ De jury: ‘Het oeuvre van Lili Dujourie evolueert 
los van overwaaiende trends en modes. Lili Dujourie is de 
Louise Bourgeois van de Lage Landen.’ Meer informatie 
over Lili Dujourie vind je in het onlinearchief  van De Witte 
Raaf. (lilidujourie.be, cultuurprijzen.be)

Prijs beste tentoonstelling 2015 voor Lili Dujourie in 
Mu.ZEE en S.M.A.K. De Belgische Vereniging voor Kunst-
critici ABCA/BVKC kent de Prijs voor de beste tentoonstel-
ling 2015 toe aan de dubbeltentoonstelling Lili Dujourie. 
Folds in time – Plooien in de tijd in het S.M.A.K. Gent en 
Mu.ZEE Oostende. De prijs wordt toegekend aan een onder-
bouwde tentoonstelling die een bijdrage levert aan het 
kunstdiscours vandaag. Hij werd op 11 juni uitgereikt in 
Maison Grégoire, in aanwezigheid van Lili Dujourie en 
curatoren Martin Germann (S.M.A.K.) en Phillip Van den 
Bossche (Mu.ZEE). (aica-be.org)

Mondriaan Fonds wijst op ontoereikend budget voor 
presentatie-instellingen. De Raad voor Cultuur heeft 
zijn advies over de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 
2017-2020 uitgebracht en aan minister Bussemaker van 
OCW overgemaakt. Het Mondriaan Fonds stelt dat het 
advies met name gevolgen kan hebben voor de presentatie-
instellingen, waarvoor de budgetten sterk onder druk 
staan. Presentatie-instellingen die vanaf  volgend jaar geen 
deel meer uitmaken van de BIS kunnen bij het Mondriaan 
Fonds een aanvraag indienen voor een programma van 
maximaal twee jaar. Momenteel draagt het Mondriaan 
Fonds al bij aan de programma’s van 26 presentatie-instel-
lingen en stelt het daarnaast werkbijdragen beschikbaar 
voor tien ‘kleine initiatieven’. Presentatie-instellingen 
onderscheiden zich door een actuele en flexibele program-
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Wendelien van Oldenborgh

Supposing I love you. And you also love me, 2011,  
architecturale setting met projectie
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Jan van Munster
key works 1968 - 2016

Project Space, Samuel Vanhoegaerden Gallery Knokke (BE)
Zeedijk 740 (Het Zoute)      6 August until 11 september 2016      www.svhgallery.be +32 477 510 989

Tears from Heaven; 2000, 
copper, compressor, ice crystals, 

photo Ruden Riemens
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Benthem Crouwel Architecten ontwerpt uitbreiding 
Museum Arnhem. Het bureau Benthem Crouwel 
Architecten (Amsterdam) zal de uitbreiding en de vernieu-
wing van Museum Arnhem ontwerpen. Ruim veertig kandi-
daten hadden een voorstel ingediend. De selectiecommissie 
waardeert ‘de helderheid en de eenvoud van het ontwerp’, dat 
in hoge mate rekening houdt met de museumtuin en de land-
schappelijke kwaliteiten. De nieuwbouw voorziet bovendien 
in een openbaar toegankelijke veranda. Eind 2017 zou begon-
nen worden met de bouw. De vernieuwing kost ruimt elf  mil-
joen euro en daar staat 550 vierkante meter extra expositie-
ruimte tegenover. Ook komt er een nieuwe entree en worden 
de publieksfaciliteiten verbeterd. (museumarnhem.nl)

Archiprix bekroont ontwerp nieuwe museumtypolo-
gie. Jaarlijks reikt Archiprix een prijs uit aan de beste afstu-
deerprojecten van de Nederlandse masteropleidingen met de 
afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en land-
schapsarchitectuur. Dit jaar zijn er twee eerste prijzen, voor 
Katarzyna Nowak en Milad Pallesh. Nowak, die studeerde aan 
de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, wist de jury te 
bekoren met een ontwerp voor een nieuwe museumtypologie, 
getiteld Art in Context. Volgens de jury vormt haar museum 
niet alleen een doorsnede van de kunstgeschiedenis, maar 
biedt de architectuur ervan ook een doorsnede van de archi-
tectuurgeschiedenis. Meer info over Archiprix en de laureaten 
via archiprix.nl.

Tiende editie Biennale internationale de la Photo-
graphie van Luik. Van 20 augustus tot 16 oktober vindt 
in Luik de Biennale internationale de la Photographie 
plaats. In 2010 werd de biënnale omgedoopt tot BIP en 
sindsdien kreeg onder meer ook videokunst uitgebreid aan-
dacht. Met deze verjaarsdagseditie wordt ze herdoopt tot 
Biennale de l’image possible. De Biennale wil voortaan de 
fotografie nog ruimer beschouwen, namelijk in de huidige 
context van netwerken waar hybriditeit beslissend is. Dat 
betekent concreet dat er plaats is voor video’s, films, foto’s, 
projecties, nieuwe media en installaties die de mogelijke 
vormen van het analoge of  digitale, stilstaande of  bewegen-
de beeld onderzoeken. Op acht verschillende locaties wor-
den exposities georganiseerd. Enkele namen van deelne-
mende kunstenaars maken de heterogene opzet duidelijk: 
Richard Mosse, Sarah Vanagt, Emmanuel Van der Auwera, 
Michael Snow, Michael Dans, Edith Dekyndt. (bip-liege.org)

Stichting IK viert vijf  jaar kunstenaarsresidenties. Op 
za 3 en zo 4 september viert Stichting IK in Oost-Souburg het 
eerste lustrum van de IK-paviljoens. Drie curatoren stellen 
een tentoonstelling samen met werk van alle kunstenaars die 
in de afgelopen jaren een residentie hadden bij IK. De 
Stichting zal ook een publicatie uitbrengen met de resultaten 

van een onderzoek naar de effecten van (de) residentie(s) op 
de loopbaan van de kunstenaars. (stichtingik.nl)

AIR Antwerpen en Studio Start huizen samen. Op 
woensdag 18 mei hebben Studio Start en AIR Antwerpen 
hun nieuwe locatie geopend aan de Kielsevest in de 
Antwerpse Brederodewijk. Het samenbrengen van beide 
initiatieven op één locatie moet een nieuwe dynamiek op 
gang brengen en de interactie tussen lokale en internatio-
nale kunstenaars stimuleren. Het pand huisvest ook een 
kleine projectruimte, waar maandelijks een opstelling van 
een kunstenaar in residentie gepresenteerd zal worden. 
(airantwerpen.be en studiostart.be)

Protest tegen expo Voor God en Geld in Caermers-
klooster. In het Provinciaal Cultuurcentrum Caermers-

klooster in Gent is op 17 juni de tentoonstelling Voor God en 
Geld. Gouden tijd van de Zuidelijke Nederlanden geopend. De 
samenstelling is in handen van Katharina Van Cauteren, de 
echtgenote van Katoen Natiebaas Fernand Huts. Naast 
superondernemer is Huts kunstverzamelaar en sinds enige 
tijd profileert hij zich ook geregeld in de media met uiterst 
liberale standpunten omtrent cultuurpolitiek. Dit alles 
combineert hij met een niet mis te verstaan Vlaams identi-
teitsdiscours, waarbij de grootsheid van de Vlaamse cul-
tuur en het Vlaamse ondernemerschap dik in de verf  wor-
den gezet. Dat Huts en zijn echtgenote nu een podium 
krijgen in een openbare instelling zet kwaad bloed in 
bepaalde culturele kringen. Tijdens de opening van de ten-
toonstelling werd als protestactie een rouwoptocht georga-
niseerd van het Augustijnenklooster naar het 
Caermersklooster. In hun oproep suggereerden de actie-
voerders dat provinciegouverneur Jan Briers, die door de 
Vlaams-nationalistische N-VA als onafhankelijk kandidaat 
voor het gouverneurschap was voorgedragen, de hand zou 
hebben in de programmatie van deze tentoonstelling, waar-
door ze dus politiek gemotiveerd zou zijn. De actievoerders 
portretteren Huts als ‘zonnepaneelkoning en subsidieslur-
per’ en stellen dat Huts met deze tentoonstelling de kunst-
geschiedenis wil herschrijven en daarbij zijn fantasieën 
over ‘de Vlaamse ondernemende mens’ botviert, onder 
meer door de wortels ervan in de late middeleeuwen te gaan 
zoeken. Meer info op de facebookpagine ‘RIP Caermers-
klooster’ en voor-god-en-geld.be.

Oproep Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Jonge kunst-
critici kunnen nog tot 1 september bijdragen inzenden voor 
de vijfde editie van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek. De 
prijs is een initiatief  van De Appel (Amsterdam), Witte de 
With (Rotterdam) en het Mondriaan Fonds, in samenwer-
king met het Stedelijk Museum Amsterdam, STUK (Leuven), 
M HKA (Antwerpen) en Van Abbemuseum (Eindhoven). 
Met deze prijs willen de organisatoren investeren in een 
hoogstaand kunstdiscours voor de toekomst dat, zonder 
verlies van kwaliteit, ook toegankelijk is voor lezers met 
minder expertise. (jongekunstkritiek.net)

Call for Applications – Van Eyck. Van Eyck Academie nodigt 
beeldend kunstenaars, fotografen, vormgevers, auteurs, critici, 
(landschaps)architecten en curatoren uit om een voorstel in te 
dienen voor het ontwikkelen van nieuw werk. Deadline is 3 
oktober 2016. Voor het eerst zijn er ook twee plaatsen voor 
kunstenaars die aan ‘natuuronderzoek’ doen. (janvaneyck.nl)

Open Call Frans Masereel Centrum. Het grafisch labo 
FMC biedt residenties en werkplaatsen aan grafici, ontwer-
pers, kunstenaars en critici van januari tot oktober 2017. 
Aanmelden tot 1 augustus. (fransmasereelcentrum.be)

Katarzyna Nowak

Art in Context, diagonale doorsnede

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

FLORENVILLE
Suzanna DUSAUTOIR, Marie RENOIRD & Bob VANANTWERPEN

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

laden Sie herzlichts ein zu der Ausstellung
kindly invite you to the exhibition

CONFRONTATION

EVA dELVAUx  < >  MAURICE LANGASkENS

Vernissage: 24/07/2016, 15:00 – 18:00
Expo: 25/07/2016 – 27/11/2016

Place Albert 1er 63, 6820 Florenville

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

info@erasut.be
www.erasut.be

ouvert/open:
vendredi, samedi  

et dimanche   
14:00  – 18:00

ou sur rendez-vous 
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GOD &
Gouden tijd van de Zuidelijke nederlanden

17.06.2016 - 01.01.2017

voor

GELD

met medewerkinG van katoen natie, indaver, the Phoebus 
Foundation & Provincie oost-vlaanderen

www.voor-god-en-geld.be

15 apr > 18 sept

Flora op het Lam Gods

Lam Gods
tentoonstelling 

Ingang Lange Steenstraat , 9000 Gent 
dagelijks van 10 – 18 uur  (toegang tot 17 uur) 
gesloten op maandag

tentoonstelling

www.caermersklooster.be 
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MAART Kunstroute zoekt gastcuratoren. MAART 
Kunstroute zoekt drie curatoren voor tentoonstellingen op 
drie locaties. Kandidaten kunnen tot 24 september hun port-
folio inzenden. MAART Kunstroute is een kunstparcours in 
Waregem dat in 2017 aan zijn vijfde editie toe is en plaats-
vindt van 24 tot en met 26 maart. (waregem.be/maart)

Wissels
Hélène Vandenberghe wordt adviseur van The 
Institute for Artist’s Estates. Kunsthistorica Hélène 
Vandenberghe is door de Berlijnse organisatie The Institute 
for Artist’s Estates aangesteld als adviseur. De organisatie 
werd in februari dit jaar opgericht en wil als kenniscentrum 
fungeren voor het beheer van de artistieke nalatenschap 
van overleden kunstenaars. Hélène Vandenberghe is de 
dochter van kunstenaar Philippe Vandenberg. Na het over-
lijden van haar vader in 2009 richtte ze samen met haar 
twee broers The Estate Philippe Vandenberg op. The 
Institute acht haar ervaring met het beheer van de nalaten-
schap van een kunstenaar van grote waarde. Vandenberghe 
begon haar carrière als curator in het Huis van Alijn in 
Gent, was in 2002 medeoprichter van het Erfgoedweekend 
en vanaf  2008 artistiek adviseur bij Bozar, en werkte sinds 
2015 als onafhankelijk consulent. (artists-estates.com)

Beeldende kunst
After Scale Model: Dwelling in the Work of  James 
Casebere. In het kader van de zesde Brusselse biënnale voor 
hedendaagse fotografie (Summer of  Photography 2016) in 
Bozar loopt in de achterste ruimtes van het Paleis voor 
Schone Kunsten een solotentoonstelling van James 
Casebere. Het was precies in deze expositiezalen dat Casebere 
ooit een foto van Horta’s architectuur maakte, waaruit hij 
later het werk Turning Hallway (2003) destilleerde.
 De ruimte van de centrale hal waar men de tentoonstel-
ling betreedt, wordt beheerst door één grote sculptuur, 
Screw Device (1991-2006). Op twee halfronde podia bevindt 
zich een karikaturaal, houten, Amerikaans aandoend huis. 
Het huis lijkt half  uit elkaar gehaald: verschillende onder-
delen zijn – als het ware met de twee helften van het podium 
– uit elkaar getrokken: een voorgevel met een stuk dak, een 
vlaggenmast, een achtergevel met een overdekt terras. Deze 
fragmenten zijn een stuk kleiner dan de werkelijkheid of  
een decor op werkelijke schaal, maar ook te groot om de 
schaal van een poppenhuis op te roepen.
 De sculptuur zet hiermee duidelijk de toon en stuurt de 
manier waarop de bezoeker de andere werken bekijkt. Het 
gaat steevast om foto’s die ‘plaatsen’ tonen, die bepaald 
worden door architectuur. De plaatsen variëren van interi-
eurs (Fork in the Refrigerator, 1975), cellen (Cell with Rubble, 
1996), gangen (Tunnel #2, 2003), over exterieurs van 
gebouwen (Life Story #1 Part 1, 1978), tot hele suburbane 
landschappen (Landscape With Houses (Duchess County, NY) 
#3, 2010). De beelden roepen steeds een gevoel van her-
kenning op, maar verwijzen nooit naar een welbepaalde 
plek. Casebere inspireert zich weliswaar op bestaande plaat-
sen, maar streeft ernaar ‘iconische plaatsen’ op te roepen: 
plekken die voor iedereen vertrouwd aanvoelen, maar die 
niemand kan herkennen en situeren. Al deze foto’s hebben 
hun desolaatheid gemeen. De menselijke figuur ontbreekt. 
De afwezigheid van personen staat in schril contrast met de 
plekken, die vaak verwijzen naar het bewonen van de 
wereld. Het zijn verblijfplaatsen, zoals het huiselijke interi-
eur, maar ook de gevangenis- of  kloostercel. 
 Wanneer we de foto’s nauwkeuriger bekijken, ontdekken 
we papiertexturen en snijlijnen: het blijkt – net zoals bij de 
sculptuur – te gaan om schaalmodellen die vervolgens wer-
den gefotografeerd. Zo wordt het onechte, fictieve karakter 
van de plaatsen beklemtoond: hoewel de kunstenaar zich op 
de bestaande omgeving inspireert, komen de beelden voort 
uit zijn fantasie. Casebere gebruikt het medium fotografie om 
zijn verbeelding vorm te geven en zichtbaar te maken.

De gefotografeerde schaalmodellen worden nooit als sculp-
tuur geëxposeerd. Casebere speelt met het medium van de 
fotografie door situaties of  plaatsen af  te beelden die geen 
tastbaar equivalent hebben. De foto’s documenteren niets, 
het zijn autonome kunstwerken. De modellen worden 
geconstrueerd vanuit één vooropgesteld gezichtspunt, en 
zijn dus geen ‘maquettes’ zoals we die kennen uit de archi-
tectuurwereld. Bovendien zijn ze vaak te gedetailleerd om 
aan te sluiten bij de architectuurtraditie. Ze zijn opgesmukt 
met voorwerpen waardoor ze er als poppenhuiskamers 
gaan uitzien, waarin de proporties bovendien soms ver-
stoord worden door een element dat te groot lijkt te zijn, 
zoals de grasmaaier in Life Story #1 Part 1 (1978).
 Tegelijk worden deze ‘kleine plekken’ in modelvorm bij 
het afdrukken van de uiteindelijk foto’s opnieuw vergroot 
– of  een enkele keer ook verkleind. Casebere laat de grootte 
van de afdrukken afhangen van de expositieruimte, zodat 
de meeste foto’s geen vaste formaten hebben, al zijn ze door-
gaans aan de grote kant. Het is dit vergroten of  verkleinen 
dat de foto’s een zweem van surrealisme verleent. In vroege 
werken als Fan As Eudemonist, Relaxing After An Exhausting 
Day At The Beach (1975) en Bed Upturning its Belly at Dawn 
(1976) wordt dat karakter nog versterkt door een bevreem-
dend element: in het eerste beeld speelt een echte ventilator 
de hoofdrol; het tweede wordt gedomineerd door een groot 
omgekeerd bed dat lijkt te zweven. Deze vreemde elementen 
vergroten de afstand met de kijker, terwijl de interieurs als 
kijkdozen tegelijk een grote nabijheid bezitten. Casebere 
maakte deze twee foto’s toen hij nog studeerde en beschouwt 
ze als het startpunt van zijn oeuvre. In wat volgt tast de 
kunstenaar alle mogelijkheden van de gekozen werkwijze 
af: zwart-witfoto’s worden kleurenfoto’s, er sluipt meer en 
meer realisme in de schaalmodellen en er ontstaan enkele 
sculpturen die autonoom tentoongesteld worden.
 De tentoonstelling omvat een weloverwogen selectie die start 
met het vroege werk, en naast een belangrijke sculptuur een 
mooie keuze van fotografische sleutelwerken uit de hele carriè-
re omvat. Ze schetst een goed beeld van Caseberes wonderlijke 
oeuvre. Casebere laat ons toe de situaties uit ons dagelijks 
bestaan vanop enige afstand te bekijken, en verwonderd te zijn 
door zowel de absurditeit als de schoonheid ervan. Hij houdt 
ons een spiegel voor waarin de vreemdheid van ons ‘normale’ 
bestaan op intense wijze zichtbaar wordt. Louis De Mey

p After Scale Model: Dwelling in the Work of  James Casebere, 
tot 4 september in het Paleis voor Schone Kunsten, Raven-
steinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; bozar.be).

Aglaia Konrad. From A to K. Het mag verbazen dat uitge-
rekend een kleine provinciehoofdstad als Leuven momen-
teel de setting is voor het zo nauw aan de metropool verbon-
den werk van Aglaia Konrad. Anderzijds had de Oostenrijkse 

fotografe in 2013 nog de bescheiden expo Frauenzimmer in 
STUK en sinds 2003 prijkt haar sculptuur Le Balcon pour les 
Fumeurs et les Voyeurs aan de blinde gevel van het 
Provinciehuis. Ook is Museum M een van de weinige muse-
umgebouwen in ons land waar de stad, dankzij de grote 
raampartijen in de tentoonstellingszalen, nadrukkelijk 
aanwezig is. Samen met scenograaf  Kris Kimpe speelt 
Konrad hier handig op in. Alle vensters in de tentoonstel-
ling zijn ‘bewerkt’. De uiteenlopende manieren waarop dit 
gebeurt – een gele kleurfilter, tekst, houten lamellen die het 
zicht naar buiten verhinderen – lijken Konrads uiteenlo-
pende strategieën te weerspiegelen om onze stedelijke 
omgeving in haar werk te vangen.
 Al bij de hoofdingang is het glas in de voorgevel met twee 
van haar beelden bedrukt. Tokyo (2010) en Osaka (1994) 
tonen mensen die respectievelijk vanaf  de straat naar een 
gebouw opkijken en vanuit een gebouw op de stad uitkijken. 
Dit zorgt voor een prelude op het tweeledige kijkperspectief  
dat in Konrads tentoonstelling doorschemert. Met werken als 
Dakar Cuts (2001/2016) of  de haast abstracte luchtopnames 
van Boeing Over (2007) werpt ze een panoramische, afstan-
delijke blik op stedelijke structuren. Daartegenover staat 
werk dat de stad van binnenuit in beschouwing neemt. De 
immersieve installatie China Rushes (2009) toont het rumoe-
rige Chinese straatleven op twintig monitors tegelijk. Met 
Rückbaukristalle (2016), steenresten van afbraakwerken, 
reduceert Konrad de stad tot haar elementaire grondstof. 
 Konrads aandacht gaat niet zozeer naar de talloze sociale 
contacten die in de stad plaatsvinden. Uit haar werk spreekt 
voornamelijk een voorliefde voor het ‘stenige’ van de stad. 
Ze gaat voortdurend op zoek naar de talloze architecturale 
verschijningsvormen en schaalniveaus waarin stedelijke 
vormen zich kunnen manifesteren. De onuitputtelijkheid 
van deze fenomenologie van de stad heeft Konrad ooit 
prachtig samengevat in haar publicatie Some Cities (2003-
2004), een soort woordenboek met honderden termen die 
naar het woord ‘city’ verwijzen, gaande van ‘a city’ en 
‘amateur city’ over ‘hard-to-define city’ tot ‘zoo city’. 
Konrad varieert op dit werk in een ‘woordenwolk’ die op een 
van de vensters in de tentoonstelling is aangebracht. Via dit 
soort hernemingen kijkt ze expliciet terug op haar oeuvre. 
Ook de titel From A to K suggereert zo’n terugblik, al wordt 
tegelijk duidelijk dat het niet om een retrospectieve gaat, 
een A to Z, maar slechts om een tussentijdse stand van 
zaken, bewust onvolledig en onaf. De tentoonstelling is niet 
zo rigide gestructureerd als het nieuwe kunstenaarsboek 
Aglaia Konrad. From A to K. Dat verscheen samen met de 
tentoonstelling onder redactie van Emiliano Battista en 
Stefaan Vervoort, en is als een alfabetische index opge-
bouwd. Elke zaal varieert op Konrads fascinatie voor het 
materiële van de stad: de basiselementen waaruit ze is opge-
bouwd, haar ambigue verhouding tot natuur en cultuur, 
haar veelvormigheid en onleesbaarheid.
 De eerste zaal – de enige waarin het beeld van de stad 
Leuven in haar onbewerkte vorm achter het glas verschijnt 
– omschrijft ze zelf  als een lapidarium. Ze presenteert er een 
reeks ‘bouwstenen’, essentiële bestanddelen van haar werk, 
als archeologische artefacten. Centraal staat de kartonnen 
sculptuur Katzenbaum (2016), die het beeld oproept van een 
boomvormige stenen totem. Aan de muur hangt 6 memo’s 
for the beloved. System – curiosity – memory – form – display – 
simplicity (2016), een reeks lithografieën met prenten uit his-
torische publicaties die ze samen met haar partner Willem 
Oorebeek produceerde. Verder zijn twee stenen platen tegen 
de muur gezet (Strong remains (2AD), 2013-2014). De wer-
ken lijken allemaal restanten, getuigen van een vervlogen 
verleden. Daarnaast heeft ze ouder materiaal uit haar archief  
tot installaties verwerkt. Concrete City (2012) is bijvoorbeeld 
gebaseerd op haar collectie toeristische postkaarten van 
naoorlogse betonarchitectuur. De presentatie achter glas-
plaatjes op betonnen sokkeltjes is een reminiscentie in minia-
tuur aan Lina Bo Bardi’s scenografie met glaspanelen in het 
São Paulo Museum of  Art uit 1968. Ook de vele kunste-
naarsboeken die Konrad sinds 1993 publiceerde, zoals Atlas 
vol. I & II (2000) en Copy Cities (2003/2004), krijgen een 
prominente plek in het lapidarium.
 Het is opmerkelijk hoe Konrad, voornamelijk in de tweede 
zaal van de tentoonstelling, architectuurklassiekers expliciet 
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nasan tur
gabriele beveriDge - tropism

collector’s room # 12
met Stephan Balkenhol, Marc Bauer, Jan Fabre, Melissa Gordon, George Little & Benjamin Moravec 

07.09 – 09.10.2016
vernissage zondag   04.09, 16:00 - 18:00 

Voor openingsuren en -dagen, zie website 

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

James Casebere

Landscape with Houses (Dutchess County) # 3, 2010 
Courtesy de kunstenaar & Galerie Daniel Templon, Parijs & Brussel
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Zvi 
Goldstein
Distance anD
Differences

25.06.2016...23.10.2016

Kasper Bosmans

Prijs van de Vrienden 
v/h S.M.A.K.

Uit de Collectie
Incontri con Mario Merz

sPeciMen DaYs

coMing PeoPle 2016

25.06.2016...04.09.2016

25.06.2016...21.08.2016

25.06.2016...30.10.2016

ZoMer ProGrAMMA sMaK.Be
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MEERVOUD

Eylem Aladogan, Morehshin Allahyari &  
Daniel Rourke, KP Brehmer,  

Hedwig Brouckaert, Jo Caimo,  
Werner Cuvelier, Koen Delaere,  

Sue Ferge, Jerry Galle, De Geuzen, 
Rachel Koolen, Atelier Pica Pica, Eran Schaerf, 

Chris Swart, Thomas Swinkels, Bas van den Hurk

Curators: Jerry Galle, Bas van den Hurk en Frank Maes

&

THE ALGORISTS

Peter Beyls, Harold Cohen, Vera Molnar,  
Lillian Schwartz, Roman Verostko  

Curators: Jerry Galle en Peter Beyls

In juli en augustus vrij te bezoeken van vrijdag tot en met zondag, 
in september op zaterdag en zondag, telkens van 14u tot 18u,  
en op afspraak.

8 ju
l

i - 18 se
p

t
e

m
b

e
r

 2016

vzw EMERGENTgalerie&vereniging - Grote Markt 26, B-8630 Veurne - galerie@emergent.be 

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

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

www.fransmasereelcentrum.be

OPen 
call

PRINT MEDIA LABO  
& REsIDENTIEs

alGemeen 
Kunstenaars en ontwerpers 
realiseren een grafisch 
project binnen het eigen 
artistieke oeuvre  
(4-6 weken).

OnderZOeK 
De druktechnieken in  
het atelier lenen zich tot 
de studie van technische 
aspecten, vernieuwende 
procédés of grafische 
beeldelementen (8 weken).

essaY 
Critici, kunstenaars en 
theoretici schrijven  
een kritische tekst over 
een print gerelateerd 
onderwerp (4 weken). 

OnlinE aanMElDEn tot 1 auG 2016

als grafisch labo biedt Frans Masereel Centrum in Kasterlee  
een residentie en werkplaats aan grafici, ontwerpers, kun-
stenaars en critici. De focus ligt vooral op creatie en experi-
ment in het atelier of het onderzoek naar de positie van  
de grafiek in relatie tot andere beeldende kunsten. naast 
het diepdruk-, hoogdruk-, vlakdruk- en zeefdrukatelier is  
er ook een typo atelier en een digitale ruimte met naast 
scanners en printers ook een laser cutter en een risograaf.

REsIDENTIEs

Jan — OKt  
2017

Katja M
ater, Stacked
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op dezelfde lijn plaatst als gevonden vormen van architec-
tuur en stedelijkheid. In haar film Concrete Carrara & Samples 
III (2010) registreert ze de marmergroeven van Carrara 
alsof  het om stedelijke ruïnes gaat. Ze brengt de rotsmassa 
op gelijkaardige wijze in beeld – met dezelfde aandacht voor 
licht, ruimte en compositie – als de betonarchitectuur in 
films zoals La Scala (2016), over een villa van Vittorio 
Vigano, en Concrete and Samples I Wotruba Wien (2009), over 
de brutalistische kerk van Fritz Wotruba. In dezelfde zaal 
vinden we ook de hoger vermelde Rückbaukristalle (2016). 
Deze verzameling bouwafval op de vloer vindt haar tegen-
pool in het werk Full Circle Avebury (2016) aan de overkant 
van de zaal: een print op een lage tafel die de megalieten van 
de prehistorische site Avebury als archeologische brokstuk-
ken presenteert. De tegenstelling wordt op de spits gedreven 
in de monumentale mozaïek Shaping Stones (2016) op het 
einde van de tentoonstelling. Daarin plaatst Konrad beelden 
van betonarchitectuur, steengroeves en natuurlijke rotsfor-
maties kriskras door elkaar.
 De blik van Konrad lijkt analytisch. Toch doet ze de 
schijnbaar wetenschappelijke objectiviteit van haar beel-
den voortdurend zelf  teniet. Films als La Scala (2016) en 
Concrete Carrara & Samples III (2010) zijn via een splits-
creen in twee licht afwijkende helften verdeeld, wat een een-
duidige lezing van het beeld ondergraaft. In de reeks 
Undecided Frames (2013) speelt een gelijkaardige dubbelzin-
nigheid. Deze diptieken met tweemaal eenzelfde stedelijke 
omgeving die net iets anders gekadreerd is, duiken in alle 
tentoonstellingszalen op. De manipulatie van de leesbaar-
heid van beelden – en van de stad – is het meest expliciet in 
de dubbel belichte beelden van de reeks Zweimal belichtet 
(2016). Konrad presenteert zo de stad als een gelaagde, 
kaleidoscopische en onbevattelijke realiteit die zich niet in 
één helder beeld prijsgeeft. Ook Demolition City (1992-
2016) thematiseert de gelaagdheid van de stad. De foto’s 
van afbraakwerken leggen de fysieke bewerkingen op de 
lagen bloot die het beeld van de stad bepalen. Diezelfde 
onbevattelijkheid krijgt ook vorm in de Some City-
woordenwolk op het raam vlakbij.
 Haar oeuvre behandelt ze in deze tentoonstelling op een 
gelijkaardige manier. From A to K blijkt een voorlopige con-
stellatie van materiaal uit een archief  dat voortdurend aan 
reorganisatie en herwerking onderhevig is. Zelfs titels wor-
den gerecycleerd. Zo is Frauenzimmer (2016) hier een instal-
latie van een besloten houten kamer met een zitbank. In het 
Duits wordt de term met onkuise, vrijpostige vrouwen geas-
socieerd. Bij Konrad wordt het, als enige ruimte waar geen 
venster is, een intieme en beschermde plek. Ze heeft er enke-
le spiegelende glazen gevelpanelen van de Brusselse Astro 
Tower, gerecupereerd door het collectief  ROTOR, tegen de 
muur neergezet. Het is een plek waar de zelfreflexieve blik 
die de hele tentoonstelling kleurt nu ook aan de toeschou-
wer wordt opgedrongen.
 Aan het einde van het tentoonstellingsparcours maakt 
Konrad plaats voor het groepskunstwerk TOKONOMA, 
naar een concept van Suchan Kinoshita. Zij schikte er wer-
ken van Olivier Foulon, Jörg Franzbecker, Kris Kimpe, 
Willem Oorebeek, Eran Schaerf, Walter Swennen, Aglaia 
Konrad en zichzelf  langs een diagonale balk zodat een gril-
lige constellatie in de vorm van een visgraat ontstaat. Het 
ensemble werkt als een postscriptum dat de blik terug naar 
buiten richt, naar andere kunstenaars, en naar de stad. Tot 
hij onverhoeds op haar werk Le Balcon pour les Fumeurs et les 
Voyeurs botst.  Birgit Cleppe

p Aglaia Konrad, From A to K, tot 18 september in Museum 
M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven (016/27.29.29; 
mleuven.be). 

Ante Timmermans: O0. Wie O0 van Ante Timmermans in 
het GEM bezoekt, doet er goed aan voorafgaand Constant – 
New Babylon in het nabijgelegen Gemeentemuseum te bekij-
ken. Het is een bijzonder uitgebreide presentatie van het utopi-
sche project dat Constant Nieuwenhuys tussen 1956 en 1969 
bezighield en dat resulteerde in een eindeloze reeks maquettes, 
tekeningen, schilderijen, traktaten en lezingen. Nieuw Babylon 
is de ideale stad, een habitat voor De Nieuwe Mens. In gesta-
pelde structuren zou die communistisch geïnspireerde bur-
ger van de toekomst een vrij en nomadisch bestaan leiden, los 
van de noodzaak iets te moeten produceren of  geld te verdie-
nen, en tot echte zelfverwerkelijking komen.
 Ook Timmermans is gefascineerd door stedelijke structu-
ren, samenlevingsvormen en sociale systemen. Als kind 
van zijn tijd – hij is geboren in 1976, te laat om nog een 
modernistisch vooruitgangsgeloof  aan te hangen – ziet hij 
ze echter meer als verwarrend dan probleemoplossend. Het 
blije mensbeeld van Constant, gevat in de van Johan 
Huizinga geleende term ‘homo ludens‘ (spelende mens), is 
bij Timmermans vervangen door ‘homo nonsens’. De term 
keert telkens terug in zijn tekeningen, vaak voorafgegaan 
door het woord ‘ego’. De Vlaamse kunstenaar houdt zich-
zelf  niet buiten schot, hij weet donders goed dat hijzelf  deel 
uitmaakt van de mallemolen die hij schetst en bekritiseert.
 O0 bevat werk uit diverse periodes, maar mag geen retro-
spectief  heten. Het is eerder een herschikking. In een inter-
view beschreef  Timmermans zijn werkwijze eens als ‘een 
voortdurende wandeling met tussenstops’. In deze tentoon-
stelling komt dan ook veel ouder werk samen in een nieuwe 
constellatie. Het gaat vooral om tekeningen, veelal in zwart-
wit en vaak gecombineerd in wandvullende collages. 
Daarnaast zijn er sculpturen te zien, waarvan sommige – 

een uit draadstaal opgetrokken torentje op een ouderwetse 
bandrecorder bijvoorbeeld – ook weer sterk aan Constant 
doen denken. Timmermans’ architectonische bouwsels zijn 
echter kaler en krakkemikkiger dan Constants complexe 
structuren. Het zijn complexe structuren waarin gekleurde 
stukjes plastic en aluminium zijn verwerkt. De utopie is tot 
bouwval verworden.
 Het meest opmerkelijke aan O0 is de inrichting. 
Timmermans heeft de volledige kelderverdieping van het 
GEM zodanig heringericht dat de ruimte bijna onherken-
baar is geworden. Met schotten die bijna tot het plafond rei-
ken heeft hij ze verdeeld in twee gelijke delen, die op hun 
beurt met schotten zijn opgedeeld. Het is ongemakkelijk 
manoeuvreren tussen de objecten. Is het dwalen in 
Constants modulair geconstrueerde steden, waar routes 
worden bepaald door verschuivende wanden, een feest van 
verrassing en ontdekking, dan stelt Timmermans daar de 
frustratie van een schijnbare orde tegenover. Telkens beland 
je weer in een doodlopend straatje. Antwoorden worden 
niet gegeven, er worden alleen maar vragen toegevoegd. De 
kunstenaar brengt de gekte van het hedendaagse leven op 
die manier heel dichtbij.
 Het spelen van Huizinga krijgt bij Timmermans een nega-
tieve bijklank. In een tekening van een Mens-Erger-Je-Niet-
bord is de naam van het spel vervangen door het woord 
‘bureaucratie’. In het blad van een bureautje is een tiental 
maal het spelletje boter-kaas-en-eieren gekrast. Dat spelle-
tje eindigt bijna altijd in een patstelling, het is zinloos tijd-
verdrijf, weergegeven als de geturfde dagen op de wand van 
een gevangeniscel.
 Ante Timmermans woont en werkt afwisselend in Gent 
en Zürich. Beide plaatsen en hun geschiedenis klinken door 
in zijn werk. Zijn duidelijke hang naar surrealisme kan je 
gemakshalve Belgisch noemen. Maar het dadaïsme dat in 
1916 in het Zwitserse Cabaret Voltaire werd gelanceerd, is 
ook nooit ver weg. ‘Wir brauchen mehr dada’, valt dan ook 
te lezen in een tekening.
 Dat zijn niet de enige woorden in de tentoonstelling. 
Timmermans strooit voortdurend met zinnen, slogans, 
woorden en letters. Maar meer dan tekens, die zijn losge-
weekt van hun betekenis, zijn het doorgaans niet. Op de 
wand van de constructie in de kelder van het GEM heeft de 
kunstenaar een tekst opgetekend. Het zou een toneelstuk 
zonder dialoog kunnen zijn. De tekst biedt, telkens tussen 
haakjes, een lange opsomming van handelingen. Ondanks 
de vele woorden wordt uiteindelijk niets bewerkstelligd – tot 
gerichte actie komt het ondanks al die handelingen uitein-
delijk niet.  Edo Dijksterhuis

p Ante Timmermans: O0, tot 4 september in GEM – Museum 
voor Actuele Kunst, Stadhouderslaan 43, 2517 HV Den 
Haag (070/33.811.33; gem-online.nl).

DISlike, de negende Berlin Biennale. ‘Imagine the end 
of  the contemporary’, valt er op een gigantische flatscreen 
met reclamespotjes voor de Berlin Biennale te lezen. We 
staan in het toilet, een van de vele claustrofobische ruimtes 
die het Berlijnse instituut voor hedendaagse kunst Kunst-
Werke rijk is, dat door de Amerikaanse kunstenaar Shwan 
Maximo tot een installatie is omgebouwd. Een pissoir dat in 
een pastelgroene bodem is gezonken, zitkussens op de 
grond, wanddecoratie, een koelkast met waterflessen: er is 
nog maar weinig zichtbaar van de oorspronkelijke Berlin 
Mitte-flair van het oude toilet. Heeft de zin op het beeld-
scherm – ook de spotjes maken deel uit van het werk en zijn 
door Maximo geënsceneerd – betrekking op de toekomst 
(na het digitale tijdperk) en past hij aldus binnen het voca-
bulaire van het New Yorkse hipstercollectief  DIS, dat de 

Aglaia Konrad

Demolition City, 1992-2016. © 2016 KK / www.document-architecture.com

Ante Timmermans

O0, zicht op de tentoonstelling in GEM (Museum voor Actuele Kunst), Den Haag
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negende editie van de Berlin Biennale samenstelde? Het 
kunstcollectief  bestaande uit Lauren Boyle, Solomon Chase, 
Marco Roso en David Toro werd in 2010 opgericht en is 
sedertdien de spreekbuis van de Digital Natives Generation, 
de generatie die in de digitale wereld is grootgebracht. Een 
‘digital native’ is tegenwoordig, ietwat karikaturaal, iemand 
die in de ene hand een macchiato soy latte vasthoudt en 
met de andere hand gauw nog een gefilterd kiekje van de 
schoen-in-schoen (ook een uitvinding van DIS) op 
Instagram weet te plaatsen, en voor wie de tafelpartner het 
steevast moet afleggen tegen zijn snapchatprofiel. De bood-
schap van het collectief  wordt middels DIS Magazine uitge-
dragen, een onlinetijdschrift voor mode, muziek en cultuur. 
Het relatief  sobere internetplatform kenmerkt zich door een 
onsamenhangende pop-upmix van shopping, lifestyle, 
design, reclame en internetfenomenen. Voorts ondersteunt 
en creëert het viertal nieuwe projecten onder de naam 
DISimages, een professioneel bureau dat kunstenaars werft 
om beeldmateriaal voor commerciële doeleinden te produ-
ceren. En dan is er nog DISown, een onderneming die zich 
als doel gesteld heeft het creatieve domein economisch te 
ondersteunen – eigenlijk gaat het om een verkapte online-
winkel. DISown doet dit door op het levensgevoel van de 
jonge hippe Amerikaan in te spelen: een naar buiten gericht 
leven, vol oppervlakkige humor gecombineerd met eigen-
tijds design. Kortom, DIS spreekt een generatie aan die 
hoofdzakelijk op het internet present is. Volgens kenners is 
het vierkoppige collectief  ook de voornaamste spreekbuis 
geworden van de kunst die daaruit voortvloeit, de zogehe-
ten Post-Internet Art. Het collectief  heeft echter geen erva-
ring met het samenstellen van tentoonstellingen. 
Desalniettemin is het de curatoren gelukt om in deze biën-
nale rond de dertig kunstenaars samen te brengen die sinds 
tien jaar ‘between Berlin and New York’ actief  zijn.
 In het openingsstatement waarschuwt de groep dat de 
negende editie van de biënnale niet per se uit kunst bestaat, 
en dat alles hybride en meerduidig is: ‘The 9th Berlin Biennale 
for contemporary art may or may not include Contemporary 
Art. The Prancing Elites may or may not be the official brand 
ambassadors of  the 9th Berlin Biennale. A pop album by 
artists may or may not replace the press release. Performance 
art may or may not be the future of  advanced interior design 
and performers may or may not be paid sick-days. The KW 
Institute for Contemporary Art may or may not trade square 
meters with the Mall of  Berlin. The 9th Berlin Biennale may 
or may not render the present in drag.’ Op vijf  verschillende 
plaatsen wordt dit ‘verklede heden’ getoond: in Kunst-Werke 
– de thuisbasis voor de biënnale – de Akademie der Künste, de 
European School of  Management and Technology in het 
voormalige Staatsratgebäude, de Feuerle-collectie (een pri-
vate kunstcollectie) en op een toeristenboot.
 Aan de gevel van Kunst-Werke hangt een banner met de 
vraag ‘Why should fascists have all the fun?’ tegenover een 
voormalige Joodse meisjesschool. In het binnenhof  is, naast 
de smoothiebar van de Mexicaanse kunstenares Débora 
Delmar, een gigantische fotografische cut-out te zien van 
een gefragmenteerde Rihanna in bikini van de Colombiaanse 
kunstenaar Juan Sebastián Peláez, met het hoofd niet op de 
romp, maar als een uitgeknipt beeld tussen de borsten 
geplakt. In de daarnaast gelegen Triomf  Factory Shop van 
de Zuid-Afrikaanse CUSS Group wordt ingespeeld op de 

grens tussen culturele productie en commercie. De plek ziet 
er als een winkel uit – men kan hier bijvoorbeeld bier, par-
fum, tijdschriften en spullen uit Johannesburg kopen – 
maar fungeert tevens als virtuele schouwplaats. De perfor-
mances uit het atelier dat erachter ligt worden live op de 
tft-schermen in de winkel gestreamd. 
 In Kunst-Werke zelf  ontvouwt ‘the present in drag’ zich 
in een kruip-door-sluip-door-route langs installaties die 
handelen over de fenomenen der digitalisering. Daarbij 
wordt met name op de verhouding tussen digitale en ana-
loge realiteit en de relatie van beide met het commerciële 
ingegaan. De toekomstige realiteit en virtualiteit worden 
aangesneden in What the heart wants van Cecile B. Evans, 
een installatie die in de met water volgelopen centrale ruim-
te van KW wordt getoond. Evans presenteert een toekomst-
scenario waarin een omnipresente kunstmatige intelligen-
tie genaamd HYPER centraal staat, die menselijke trekken 
vertoont en lichamen en gevoelens afwisselend kan behe-
ren en ensceneren. De bijgaande tekst belooft de bezoeker 
dat de kunstenares in dit werk onderzoekt ‘wat het in de 
toekomst betekent mens te zijn’. De nabije toekomst (of  het 
einde der tijden) lijkt zich ergens af  te spelen tussen een ser-
ver farm en een door China geleide maatschappij vol 
cyborgs. Het videowerk speelt met een combinatie van idee-
en uit de films Her en Ex Machina en de romans van J.G. 
Ballard, maar misschien kunnen we voor dit soort sci-fi 
beter naar de bioscoop of  thuis een boek lezen.
 Behalve de reeds gevestigde (video)kunstenaars als Josh 
Kline, Wu Tsang, Ryan Trecartin, Simon Denny, Ingo 
Niermann, Hito Steyerl en Adrian Piper zijn er op alle loca-
ties tal van onbekende kunstenaars te zien. De algehele ver-
warring ten tijde van het digitale nihilisme wordt als uni-
verseel gevoel gepresenteerd, en druipt van de advertenties, 
de avatars en de hysterische social media-oproepen onder de 
hashtag #Biennaleglam. Galmende identieke ijle vrouwen-
stemmen gaan vergezeld van dystopisch beeldmateriaal. Op 
de talrijke beeldschermen in alle ruimtes op alle locaties zijn 
beelden uit de reclame- en modewereld ingezet, voor een 
kunst die bol staat van imitaties, parodieën en belabberde 
grappen: eigenlijk niets nieuws na een eeuw vol kunstzin-
nige interventies op fenomenen uit de massacultuur. De 
thema’s worden op een gratuite manier aangesneden, ze 
worden ‘verkleed’, uitvergroot en gedramatiseerd: privaat 
versus publiek, het geperfectioneerde zelfbeeld of  het geluk 
als bruto nationaal product. Het post-tijdperk is allesbehal-
ve rooskleurig. Gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid, 
onrust en verlorenheid voeren de boventoon. Een gelukte 
bijdrage bevindt zich in de Akademie der Künste, die verder 
is omgetoverd tot een ware shopping mall. Simon Fujiwara 
installeerde er zijn Happy Museum, een curiositeitenkabinet 
met objecten die volgens hem aan het Duitse geluk bijdra-
gen: asperges, kinderchocolade, een hightechkinderzitje en 
afvalscheiding. De met subtiele humor doordrenkte instal-
latie zet ons eindelijk met beide benen in het analoge nu.
 Het lijkt wel alsof  we in deze tentoonstelling door een 
commerciële reallifeversie van het internet navigeren: vol 
platitudes en met weinig aandacht voor de eigentijdse ana-
loge wereld, die gekenmerkt wordt door humanitaire crises, 
populisme en politiek revisionisme. Bovendien lijken de 
werken in deze tentoonstelling uit eenzelfde mal te komen. 
De sciencefictionesthetiek die voortkomt uit de digitaal 

gemanipuleerde beelden en elektronisch gegenereerde 
geluiden gaat vergezeld van onbegrijpelijke wollige teksten 
waarin te pas en te onpas het prefix ‘post’ wordt gebruikt 
voor alles wat niet te duiden is: post-heden; post-internet en 
post-politiek. De tentoonstelling is hierdoor erg eentonig en 
voorspelbaar geworden. Het was de wens van de curatoren 
om het debat over digitale werelden aan te zwengelen, maar 
het is de vraag of  zij hiervoor een visionaire groep kunste-
naars bijeen hebben gebracht. Faby Bierhoff

p 9. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, nog tot 18 sep-
tember 2016 op vijf  verschillende locaties: Akademie der 
Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin; ESMT European 
School of  Management and Technology, Schlossplatz 1, 
10178 Berlin; The Feuerle Collection, Hallesches Ufer 70, 
10963 Berlin; Berlin KW Institute for Contemporary Art, 
Auguststraße 69, 10117 Berlin; de Blue-Star sightseeing-
boot van Reederei Riedel, die een twee uur durende rond-
vaart maakt, met de mogelijkheid om uit te stappen bij 
Haus der Kulturen der Welt (na 1 uur). Instappen: 
Fischerinsel, Märkisches Ufer 34, 10179 Berlin.

Proposition IV. Die Vermessung des Unmenschen. 
Zur Ästhetik des Rassismus. Het in kaart brengen van de 
onmens, over de esthetica van het racisme: de titel van deze 
opmerkelijke expositie in de Lipsius Kunsthalle van de 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) klinkt niet 
plezierig. De entree van het statige, negentiende-eeuwse en 
met een glazen koepel bekroonde gebouw, ook wel ‘de 
citroenpers’ geheten, wordt geflankeerd door banieren met 
het logo van de tentoonstelling: een gorilla die een naakte 
vrouw meesleurt. Deze eyecatcher blijkt bij binnenkomst in 
de ronde hal een bijna twee meter hoge gipssculptuur te zijn 
van de Franse beeldhouwer Emmanuel Frémiet (1824-
1910), een destijds bekende animalier. Het kolossale beeld 
werd door de gastcurator, de Duitse filosoof  Wolfgang 
Scheppe, opgedoken uit het depot van een van de veertien 
musea die van de SKD deel uitmaken.
 Die Vermessung des Unmenschen is het sluitstuk van zijn goed 
ontvangen vierdelige tentoonstellingsreeks Propositionen I – 
IV, die het resultaat is van een zoektocht naar artefacten en 
kunstvoorwerpen uit de volkenkundige verzamelingen van de 
SKD. De depottentoonstelling is ook in Nederland een inmid-
dels niet meer weg te denken succesformule – in april van dit 
jaar werd er in het Mauritshuis in Den Haag een studiemid-
dag aan gewijd. Er kleeft bijna iets gemakzuchtigs aan: ‘depot’ 
klinkt hoe dan ook mysterieus en de beproefde combinatie 
met een Bekende Nederlander als gastcurator doet de bezoe-
kersaantallen gegarandeerd pieken (tijdens het Pop-Up 
Museum van het televisieprogramma De Wereld draait door 
barstte het Allard Pierson Museum te Amsterdam de afgelo-
pen maanden uit z’n voegen). Een bijkomend voordeel is dat 
het relatief  goedkope tentoonstellingen zijn.
 De reeks Propositionen van Scheppe is echter verre van 
gemakzuchtig. De tentoonstellingen stoelden op een inter-
disciplinaire benadering en waren theoretisch steeds goed 
onderbouwd. Op Proposition III. The Supermarket of  the Dead 
(2015) was te zien hoe de eeuwenoude traditie van het 
Chinese brandoffer door het geglobaliseerde consumentis-
me is getransformeerd. Proposition II. Die Logik des Regens 
(2014-2015) toonde een serene presentatie van 150 jaar 
oude katagami – Japanse sjablonen, gesneden uit handge-
maakt papier, die gebruikt werden om kimono’s te bedruk-
ken – in combinatie met een soundscape op het thema 
‘regen’. Proposition I. Die Dinge des Lebens/Das Leben der 
Dinge (2014) omvatte een visuele uitwerking van de theorie 
van de Amerikaanse kunsthistoricus George Kubler, die het 
lineair-historisch perspectief  als verklaring voor kunstzin-
nige producten verwierp. In één lange rij stonden 99 scha-
len uitgestald in alle mogelijke materialen en daterend van 
de prehistorie tot in onze tijd, waarbij de chronologie door 
elkaar was gehutseld. Een contrast daarmee vormden de 99 
zwart-witfoto’s van eenzelfde soepterrine, onder een steeds 
andere belichting gemaakt door de Italiaanse kunstenaar 
Franco Vimercati. Met zijn huidige expositie wil Scheppe 
ontrafelen welke processen en constructies ten grondslag 
liggen aan het ontstaan van de rassenwaan, een ambitieuze 
onderneming die begeleid wordt door een catalogus in de 
vorm van een (gratis) ‘meeneemkrant’ met een aantal diep-
gaande, uitvoerig geannoteerde artikelen. 
 Frémiets spectaculaire beeldengroep belichaamt de negen-
tiende-eeuwse fascinatie voor de ‘onmens’ en de angst voor 
rassenvermenging. De gorilla wordt omringd door de zestien-
delige fotocyclus Manipolazione di Cultura (1975) van de 
Italiaanse kunstenaar Fabio Mauri, wiens oeuvre is gevormd 
door zijn traumatische ervaringen tijdens de Tweede 

Simon Fujiwara

The Happy Museum, 2016. Advies: Daniel Fujiwara. Courtesy Simon Fujiwara. Foto: Timo Ohler
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Wereldoorlog. Het manipulatieve en onheilspellende karakter 
van de beeldpropaganda van het Derde Rijk is door Mauri’s 
enscenering op een raadselachtige manier geësthetiseerd. 
Onder de gorilla is al een glimp op te vangen van de installatie 
van de Nederlander Gert Jan Kocken in het souterrain: een 
‘conceptueel’ kunstwerk bestaande uit twee posters waarop 
porseleinen aapjes zijn afgebeeld. De installatie uit 2009, geti-
teld Judenporzellan, werd voor de gelegenheid uitgebreid met 
de oorspronkelijke gietmallen die door de fabrikant Meissen 
voor de porseleinen aapjes werden gebruikt. Kocken verwijst 
naar de hardvochtige maatregel die joden in het achttiende-
eeuwse Pruisen verplichtte om inferieur porselein (het zoge-
heten Judenporzellan) uit de Königliche Porzellan-Manufaktur 
van Meissen af  te nemen om burgerrechten te verkrijgen.
 De drie hierboven besproken kunstwerken vormen, met 
hun referenties aan racisme, propaganda en onderdruk-
king, de opmaat en context voor de hoofdmoot die in de vol-
gende grote zaal staat uitgestald: het tot nu toe onbekende 
beeldarchief  van antropoloog en etnoloog Bernhard Struck 
(1888-1971). Deze aan de universiteit van Jena (destijds 
een centrum voor de rassenleer van de nazi’s) verbonden 
onderzoeker besteedde het grootste deel van zijn leven aan 
het verzamelen van gegevens over volkeren uit voorname-
lijk Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Zo’n twintigduizend 
afbeeldingen, vooral foto’s en illustraties uit boeken, kran-
ten en tijdschriften, werden door Struck uitgeknipt, op kar-
ton geplakt en van summiere bijschriften voorzien. Een 
selectie uit dit archief  is op lange tafels onder glasplaten 
geëxposeerd. Dat lijkt misschien saai, maar wanneer je de 
ronde doet langs al die afbeeldingen – ook van meetinstru-
menten en systematische taxonomieën – kijk je met een 
ongemakkelijk gevoel mee door de ogen van iemand die 
hardnekkig in termen van rassen dacht en op een obsessie-
ve manier ‘de ander’ in kaart wilde brengen, op grond van 
uiterlijke kenmerken. Opmeting, oog- en huidskleurbepa-
ling, linguïstische data, dat alles werd door Struck verwerkt 
in tabellen en statistieken. Als om de zinloosheid en het 
pseudowetenschappelijk karakter te benadrukken is een 
aantal ervan ingelijst en quasi achteloos tegen de wanden 
geplaatst. Een subtiele afsluiting van deze langgerekte 
‘Struckzaal’ is de hooggeplaatste buste van Apollo die in de 

richting van de gorilla kijkt. Struck heeft zijn aantekenin-
gen nooit uitgewerkt. Hij wordt niet als een fanatieke nazi 
beschouwd, maar geldt toch als een belangrijke wegberei-
der van de nationaalsocialistische rassenideologie omdat 
hij zich baseerde op de misvatting dat de morfologie van de 
mens gemeenschappelijke kenmerken als karakter en intel-
ligentie zou weerspiegelen. 
 Het verdere parcours strekt zich uit langs een aantal open 
kabinetjes. De inrichting van de tentoonstelling, die zich 
over verschillende zalen uitstrekt, is sober en minimalistisch. 
Er zijn geen video’s of  verklarende tekstborden; de bezoeker 
wordt uitgedaagd om de verbeelding aan het werk te zetten. 
Artefacten als een kleurentabel uit 1924 om verschillen in 
huidskleur te bepalen, of  een tabel met oogkleuren spreken 
voor zich. Onthutsend is de poppenkastpop – een demoni-
sche karikatuur van de jood – uit het ‘Reichspuppentheater’, 
die als onderdeel van de nationaalsocialistische propaganda 
werd gebruikt om het antisemitisme aan te wakkeren. Een 
rustpunt vormt het kabinetje met de zielenbeeldjes uit 
Guinee-Bissau, houten figuurtjes waar de ziel van de overle-
dene een verblijfplaats vond en die door Struck ontdekt wer-
den op zijn enige buitenlandse expeditie. In een paar volgen-
de zaaltjes zijn lange rijen ‘rassenkoppen’ in gips te zien. De 
afstandslijn op de vloer heeft hier een gestileerd prikkel-
draadmotief, een onmiskenbare hint naar xenofobie en het 
buitensluiten en/of  opsluiten van vreemdelingen of  minder-
heden. Om de hoek, vanaf  het plein tegenover de Semper 
Opera, organiseert de anti-islambeweging Pegida elke 
maandagavond een demonstratieve optocht door de stad. 
Aan het operagebouw hangt een spandoek met als tegenge-
luid de waarschuwende tekst: Bleibe wach, Empathie. Het zou 
het motto van deze complexe en bijzondere tentoonstelling 
kunnen zijn. Waarbij wel de kanttekening kan worden 
gemaakt dat het tweede deel van de titel – Zur Ästhetik der 
Rassismus — vooral in de catalogus en minder in de tentoon-
stelling aan bod komt. Marijke de Groot

p Die Vermessung des Unmenschen. Zur Ästhetik des Rassis-
mus, tot 7 augustus in de Kunsthalle im Lipsiusbau, Brühlsche 
Terasse, 01067 Dresden (contact Staatliche Kunstsamm-
lungen Dresden: 0351/49142000; skd.museum).

Beeldende kunst – terugblik
Robert Holyhead: Open Ground. Kunstverzamelaars die 
hun eigen expositieruimte of  museum openen – het gebeurt 
steeds vaker. Hoewel zulke particuliere instellingen door-
gaans meer geld kosten dan dat zij opleveren, is het einde 
van de groei nog niet in zicht. Nieuwste loot aan de tak is 
PARTS Project, gevestigd in een fraai grachtenpand aan de 
Toussaintkade in Den Haag. Initiatiefnemer is verzamelaar 
Cees van den Burg. Het is zijn ambitie tentoonstellingen te 
maken met internationaal talent dat in Nederland nog 
onvoldoende is belicht. Uitgangspunt voor het programma 
zijn de eigenzinnige ontdekkingen van particuliere verza-
melaars, die soms sneller en alerter op ontwikkelingen rea-
geren dan de grote musea. PARTS staat voor Private ART 
Sharing; het is een etalage voor collectioneurs die hun aan-
kopen graag tonen aan het publiek.
 Open Ground, de tweede expositie in PARTS Project, is het 
Nederlandse debuut van de Britse schilder Robert Holyhead 
(1974, Trowbridge, UK). Tien jaar geleden werd Van den 
Burg gegrepen door een afbeelding van Holyheads werk op 
internet. Direct reisde hij af  naar Londen om de kunstenaar 
te ontmoeten en sindsdien koopt hij regelmatig werk van 
hem aan. Kunstenaar en collectioneur hebben nauw 
samengewerkt aan deze tentoonstelling. Zij hebben hun 
favoriete schilderijen uit het afgelopen decennium bijeenge-
bracht, afkomstig uit privéverzamelingen in Nederland, 
Engeland en Duitsland. Het is voor het eerst dat Holyhead 
recent en vroeger werk in één tentoonstelling combineert.
 De schilderijen zijn gemaakt met grote precisie en sensiti-
viteit. Door de kleine formaten krijg je de neiging er met je 
neus bovenop te gaan staan, om elk detail aandachtig te 
bekijken. De schilderijtjes nodigen de beschouwer uit om 
hun ontstaansgeschiedenis te reconstrueren. Hoe is het 
beeld opgebouwd? Wat kwam eerst, wat daarna? Hoe ver-
houden figuur en grond zich tot elkaar? En hoe werkt dat 
alles op elkaar in? Bij Holyhead is dat een intrigerend spel. 
Het oogt eenvoudig, maar steekt wonderlijk geraffineerd in 
elkaar.
 Elk van de schilderijtjes is geschilderd in één heldere, stra-
lende kleur. In het halftransparante azuurblauw, oranje, 
wijnrood of  spinaziegroen zijn de beweeglijke kwastsporen 
nog duidelijk zichtbaar. Steevast wordt de kleur gecombi-
neerd met wit. Dat kan een wit geschilderde vorm zijn, of  
een uitsparing in de verflaag die de witte ondergrond bloot-
legt, bijvoorbeeld enkele rechthoeken (Untitled (Step), 
2015), drie blokjes (Untitled (Eye), 2014), of  stippen ter 
grootte van een schroefkop (Untitled (Deep Red), 2012). 
Onbeschilderd linnen wil nogal eens de indruk wekken dat 
het schilderij niet af  is, dat er een ‘gat’ zit in het beeld. 
Holyhead weet die valkuil te vermijden. Subtiel schakelt hij 
tussen onderschildering en overschildering. Aan het gron-
deren van zijn doeken besteedt hij minstens zo veel tijd en 
aandacht als aan het beschilderen ervan. Dat is de ‘open 
grond’ van de schilderkunst waar de titel van de tentoon-
stelling op doelt.
 De voorstellingsloze beelden roepen allerlei associaties 
op. Untitled (Shaped) (2006), het vroegste werk op de ten-
toonstelling, zou je kunnen zien als vier vellen wit papier op 
een groene ondergrond. Untitled (Nairs) (2007) doet den-
ken aan een architectonische ruimte. In veel van de schilde-
rijen lijkt het beeld een fragment van iets dat zich niet goed 
laat thuisbrengen, iets dat onwillekeurig in het blikveld van 
de kunstenaar moet zijn verschenen en dat nu, als een soort 
visuele samenvatting ervan, op het doek een tweede leven 
krijgt. De onnadrukkelijkheid ervan is aangenaam. De wer-
ken zijn bescheiden en wellevend, voor zover je dat van 
schilderijen kan zeggen.
 Behalve schilderijen omvat de tentoonstelling een reeks 
tekeningen, gemaakt met waterverf  op papier en keurig uit-
gestald op witte schappen. Het zijn studies naar kleur, vorm, 
ruimte, proportie; een enkele diende als voorbeeld voor een 
schilderij. De tekeningen verraden de secure werkwijze van 
de kunstenaar. Holyhead houdt voortdurend de controle, 
mijdt onnodige risico’s. Ook een nonchalant gebaar oogt 
uiterst bestudeerd. Opvallend is dat hij er niet in slaagt 
meerdere kleuren in één werk te combineren. De enige 

zicht op de tentoonstelling ‘Die Vermessung des Unmenschen. Zur Ästhetik des Rassismus. Proposition IV’, Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden
archiefkaarten uit het beeldarchief  van Bernhard Struck, 1925-1955, krantenknipsels op karton, Museum für Völkerkunde, Struck-nalatenschap
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poging daartoe die de selectie voor deze tentoonstelling 
doorstond, het schilderijtje Untitled (Veer) (2015), is een 
vreemde eend in de bijt die nieuwsgierig maakt naar wat er 
zou kunnen gebeuren als de kunstenaar wat ontvankelijker 
zou zijn voor de grillen van het toeval.
 Robert Holyheads schilderkunst is abstract noch figura-
tief, en hoort thuis in een internationaal werkterrein waar 
je eenlingen aantreft als Raoul De Keyser, Mary Heilmann 
en Toon Verhoef. Met zijn gracieuze, delicate, geconden-
seerde schilderijtjes heeft Holyhead een eigen positie binnen 
dit veld gemarkeerd, met her en der een knipoog naar een 
gewaardeerde collega (zo lijkt Untitled (Shapes) uit 2014 
sterk op Het Glazen van René Daniëls uit 1984).
 Inmiddels is de ontdekking van de Haagse verzamelaar 
uit 2006 een arrivé in het circuit. Holyhead wordt nu verte-
genwoordigd door mastodonten van de kunsthandel als 
Karsten Schubert in Londen en Max Hetzler in Berlijn; zijn 
werk is aangekocht door onder meer de Tate. Dankzij de 
gedrevenheid van Van den Burg prijkt Holyheads werk ook 
in Den Haag – ooit de slaapstad van de muze, nu de baker-
mat van florerende kunstinstellingen als Nest, West en 
Stroom. Nieuweling PARTS Project is een welkom initiatief  
dat het aanbod verder verrijkt.  Dominic van den Boogerd

p Robert Holyhead, Open Ground, 22 mei – 10 juli 2016, 
PARTS Project, Toussaintkade 49, 2513 CL Den Haag 
(070/449.29.61; www.partsproject.nl).

Architectuur & vormgeving – 
terugblik
The Next Economy. Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam. Evenals de vorige editie van de 
Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (IABR) 
ging The Next Economy over de toekomst van de stad. Terwijl 
twee jaar geleden de relatie tussen de stad en de klimaatver-
andering centraal stond, draaide het in deze editie om de 
stad als motor van de wereldeconomie. De 21e eeuw is de 
eeuw van de stad, schrijft hoofdcurator Maarten Hajer in de 
inleiding van de catalogus; de stad is waar ‘vernieuwing’ 
plaatsvindt, waar het geld verdiend wordt. De meerderheid 
van de wereldpopulatie woont in de stad, en in de toekomst 
zal het aandeel stedelingen blijven toenemen. Daarom moe-
ten we nadenken over hoe de stad opnieuw georganiseerd 
moet worden, over hoe we wonen en werken in de stad. Wat 
voor infrastructuur is er nodig? Hoe kan de stad duurzamer 
worden? Belangrijke en grote thema’s werden aangesneden 
in deze tentoonstelling, die al even groots was opgezet als de 
vorige editie. The Next Economy probeerde geen eenduidig 
antwoord te geven op dergelijke gecompliceerde vraagstuk-
ken; de tentoonstelling was een verkenningsmissie met een 
open einde. IABR bood een platform voor onderzoek en pre-
senteerde mogelijke toekomstscenario’s.

De tentoonstelling vond plaats in de imposante ruimte van 
de Fenixloods II op het Rotterdamse eiland Katendrecht – 
vorige edities waren opgesteld in de meer formele omgeving 
van de Kunsthal of  het Nederlands Architectuur instituut. 
Op lange tafels lagen voorstellen voor uiteenlopende onder-
werpen als huisvesting, publieke ruimte en duurzame ener-
gie uitgestald. Soms ging het om uitgevoerde projecten, 
vaker om ideeën in ontwikkeling. De Afrikaander wijk 
Coöperatie, geïnitieerd door ontwerpster Jeanne van 
Heeswijk, is een succesvolle onderneming die al enkele 
jaren loopt. Het project probeert de sociale cohesie in de 
Rotterdamse wijk te verbeteren met onder andere een 
buurtkeuken en een aantal ateliers waar kleding gemaakt 
en verkocht wordt. Flex Test Roc daarentegen, is een onder-
zoeksvoorstel van Marco Broekman en Dingeman Deijs 
Architects dat nagaat hoe onderwijs en bedrijfsleven in 
Amsterdam beter op elkaar kunnen aansluiten. De archi-
tecten willen onderzoeken wat de optimale ruimtelijke 
vorm en locatie zou zijn voor ROC-scholen (ROC = regio-
naal opleidingscentrum) in de stad, en hoe bestaande scho-
len hun gebouwen beter kunnen benutten.
 Een groot deel van de tentoonstelling bestond uit de pre-
sentatie van de zogenaamde ‘projectateliers’. Ontwerpers 
gingen daarvoor op uitnodiging van de IABR een meerjarig 
samenwerkingsverband aan met gemeentelijke overheden 
in Nederland. In Utrecht bijvoorbeeld stond de relatie tussen 
gezondheid en de stedelijke omgeving centraal. De nadruk 
lag hierbij op preventieve gezondheidszorg; hoe kan een 
meer ‘gezonde stad’ gebouwd worden? Het onderzoek vond 
plaats in de wijk Overvecht, waar door reorganisatie een 
aantal scholen en gezondheidsinstellingen weggetrokken 
zijn. In het gepresenteerde plan werd voorgesteld om deze 
leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming te geven, 
maar wat die nieuwe functie zou zijn en wat de relatie is tot 
de ‘gezonde stad’, wordt niet meteen duidelijk. Succesvoller 
is het projectatelier ‘De Nordic City’. In de stad en regio 
Groningen werd onderzoek gedaan over de omschakeling 
naar duurzame energie tussen nu en 2035. Daarbij werd 
onder meer gesuggereerd om in de Eemshaven een centrum 
voor opslag en distributie van offshore-windenergie te bou-
wen. De gemeente heeft interesse getoond om deze voorstel-
len ook daadwerkelijk uit te voeren. Het concept van het 
projectatelier is dus een slimme zet; hier heeft de biënnale 
niet alleen een verkennende, maar ook een sturende rol.
 De projectateliers richtten zich voornamelijk op 
Nederland, maar elders keek IABR over de landsgrenzen 
heen. Een van de interessantste onderdelen legde de focus 
op Afrika. Onder de noemer Africa: What’s Next? selecteer-
den Edgar Pieterse en Tau Tavenga van het African Center 
for Cities in Kaapstad een aantal sterke projecten die goed 
laten zien voor welke uitdagingen steden als Nairobi of  
Lagos staan. Het project WeCyclers, bijvoorbeeld, wil recy-
cling in Lago stimuleren door middel van een slim systeem 
van fietsers en mobiele technologie. Zoals veel projecten in 
de tentoonstelling is WeCyclers een samenwerking tussen 
politieke organisaties, lokale start-ups en internationale 
bedrijven. M-Pesa, een Keniaans project, gebruikt ook digi-
tale technologie, meer bepaald die voor mobiel bankieren. 
Mensen kunnen geld sturen en ontvangen via hun telefoon 
– en sinds kort zelfs een ziektekostenverzekering afsluiten. 
M-Pesa wordt al gebruikt in grote delen van Oost-Afrika en 
breidt mogelijk uit naar India en Oost-Europa.
 Maar het meest in het oog springende onderdeel van de 
biënnale was toch wel het kleine amfitheater in het midden 
van de loods. Bij binnenkomst zag de bezoeker niet direct de 
tentoonstelling, maar een plek die ingeruimd was voor dis-
cussie. Hier werden gedurende drie maanden lezingen en 
workshops georganiseerd. Ook waren er rondleidingen 
door de buurt, door zowel buurtbewoners als ondernemers. 
De tentoonstelling speelde zich dus niet alleen af  binnen de 
muren van de loods op Katendrecht, maar engageerde zich 
ook ten aanzien van de omgeving en maakte zo duidelijk 
dat de biënnale zelf  onderdeel is van de ‘next economy’. 
Lange tijd was Katendrecht een probleemwijk. Sinds enkele 
jaren is dit aan het veranderen; aan de kade is een aantal 
restaurants geopend en ook bedrijfjes en ateliers hebben 
zich hier gevestigd. Met dit thema heeft de IABR een onder-
werp aangesneden dat niet alleen interessant en relevant is 

voor architecten en stedenbouwkundigen, maar een veel 
grotere reikwijdte heeft.
 De omvang van de tentoonstelling maakte het – net als op 
de vorige editie – lastig om alle projecten te bekijken en alle 
teksten te lezen. In totaal werden er zo’n zestig projecten 
getoond. Hierdoor vielen juist de projecten op waarbij de 
presentatie afweek van de gebruikelijke combinatie van 
modellen, foto’s en tekst. Hong Kong In-Between, een onder-
zoek dat gaat over publieke ruimte in de honderden smalle 
stegen van Hong Kong, werd bijvoorbeeld gepresenteerd in 
een langwerpige ruimte ingericht als een smal straatje.
 Hoewel de biënnale niet wilde definiëren wat de ‘next eco-
nomy’ is, bleken veel tentoongestelde projecten een aantal 
kenmerken te delen. De schaalmodellen, foto’s, tekeningen 
en films, maar vooral de grote hoeveelheid tekst en graphics, 
moesten een ‘groene’ toekomst oproepen. Kenmerken daar-
bij zijn een minder duidelijke scheiding tussen publiek en 
privaat, het verdwijnen van het (modernistische) idee van 
gescheiden wonen en werken, het terugbrengen van de 
industrie naar de stad en het principe dat de economie ‘iets 
teruggeeft’ aan haar omgeving. Tegelijkertijd viel op dat bij 
veel van de geselecteerde projecten het ruimtelijke aspect 
ver te zoeken was. Regelmatig vormde de stad slechts de 
achtergrond voor ondernemingen – dat gold bijvoorbeeld 
voor WeCyclers. Bij M-Pesa is deze relatie nog minder duide-
lijk; wat is precies de connectie tussen de stad en dit project? 
Vaak zijn het nieuwe technologieën en softwaretoepassin-
gen die de hoofdrol spelen.
 Als tentoonstelling laveerde The Next Economy tussen 
concrete voorbeelden en visionaire ideeën. Enerzijds gaf  de 
tentoonstellingstekst aan dat het voornaamste doel erin 
bestond ontwerpers te stimuleren om alternatieve toe-
komstvisies aan te dragen, en tegelijkertijd waren deze ima-
ginaries soms ver te zoeken – althans op het gebied van de 
ruimtelijke vormgeving. Alleen een project zoals Energetic 
Odyssey was op dit vlak geslaagd. Het bestond uit een kaart 
van de Noordzee met 25.000 windturbines, genoeg om 
Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Noorwegen 
van elektriciteit te voorzien. Dit was een krachtig beeld dat 
aanzette tot denken; dergelijke projecten hadden we graag 
meer gezien.  Rixt Woudstra

p The Next Economy (Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam), 23 april – 10 juli, Fenixloods II, Paul Nijghkade 
19, Rotterdam (iabr.nl).

The Next Big Thing is Not a Thing. Surveying the 
Design Discipline. Massoud Hassani (1983) ontvluchtte 
Afghanistan en werd opgeleid aan de Design Academy in 
Eindhoven. Zijn eindexamenwerk Mine Kafon (2012), een 
door de wind voortbewogen mijnenveger, baseerde hij op 
zelfgemaakt speelgoed uit zijn jeugd. Hij ontwierp de mij-
nenveger met zijn door oorlog geteisterde vaderland in zijn 
achterhoofd. De Mine Kafon werd geprezen omdat hij een 
persoonlijk verhaal en een sociale missie verenigt met een 
mooi ontwerp. In 2013 werd de Mine Kafon zelfs aange-
kocht door het MoMA. Kort na zijn afstuderen werd Hassani 
in een klap wereldberoemd én onderwerp van een felle dis-
cussie over de staat van het Nederlandse ontwerponderwijs 
in het algemeen en het bestaansrecht van de Mine Kafon in 
het bijzonder. Aanleiding voor deze discussie was een kri-
tisch artikel van de Delfts-Leidse designprofessor Timo de 
Rijk in het NRC Handelsblad (12 februari 2013). De Rijk ver-
wijt Hassani met zijn ontwerp aan inwoners van (voorma-
lige) oorlogsgebieden een vals gevoel van veiligheid te 
geven: de Mine Kafon kan immers niet systematisch een mij-
nenveld schoonvegen. Volgens De Rijk is de Mine Kafon een 
schoolvoorbeeld van een ontwerp dat zijn sociale ambitie 
niet waar kan maken omdat het functioneel niet deugt. 
Verder stelt De Rijk dat ‘uitsluitend het persoonlijke als 
enige leidraad nemen […] om vervolgens de communicatief  
sterkste ideeën esthetisch uit te vergroten […] een techniek 
[is] die het weliswaar goed doet voor publieke presentaties, 
maar die funest is voor een werkelijk krachtig ontwerp, van 
welke conceptuele of  abstracte soort dan ook’. 
 In de tentoonstelling The Next Big Thing is Not a Thing, die 
op dit moment te zien is in Bureau Europa in Maastricht, 

Robert Holyhead

Untitled (Eye), 2014
courtesy Galerie Max Hetzler, Berlijn/Parijs
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wordt de Mine Kafon gepresenteerd in een sectie over het 
thema ‘De veranderende houding en opgave van de desig-
ner/antropoloog’, naast de bekende modulaire en duurza-
me smartphone Phonebloks (2013) van ontwerper Dave 
Hakkens (1988) en het Berlijnse project Cucula (2014) 
waarbij vluchtelingen de mogelijkheid krijgen om in hun 
eigen toekomst te investeren door de productie van meubels 
naar het ontwerp van Enzo Mari (1932). In de gids bij de 
tentoonstelling worden bij de drie hierboven genoemde pro-
jecten vragen gesteld als: ‘Wat is de rol van conceptueel 
design in het adresseren van echte wereldproblemen?’, 
‘Kan open-source, modulair ontwerp het gevecht aangaan 
met verouderde inbouw producten?’ en ‘Kan design een rol 
spelen in het verbeteren van de huidige realiteit van vluch-
telingen?’ 
 Rond de tentoonstelling is weinig publiciteit gemaakt, 
hoewel ze is samengesteld door een vijfkoppig curatoren-
team bestaande uit Pauline Doutreluingne, Agata Jaworska, 
Yana Milev, Niels Schrader en Saskia van Stein (directeur 
van Bureau Europa) en er werk te zien is van meer dan vijf-
tig internationale ontwerpers en kunstenaars. Daarnaast is 
bij de tentoonstelling een kloeke tentoonstellingsgids ver-
schenen waarin alle zaalteksten en bijschriften zijn gebun-
deld. In deze uitgave is ook een stevig theoretisch essay 
opgenomen van Yana Milev, wier onderzoek en publicatie 
Design Antropology als inspiratie voor de tentoonstelling 
diende. Zij stelt dat het uitgestrekte veld van design alleen 
kan worden overzien vanuit een antropologisch perspectief  
waarbij design breed wordt opgevat als culturele productie. 
Deze opvatting van design steunt op drie pijlers: segno 
(semiotiek), mythus (mythologie) en technè (ambacht).
 Die theoretische basis is vertaald in een structuur met 
vier hoofdstukken die elk een zaal beslaan waarbij het laat-
ste hoofdstuk, dat de grootste ruimte toebedeeld kreeg, op 
zijn beurt in drie secties is opgedeeld. De hoofdstukken 
behandelen achtereenvolgens het standpunt van de ont-
werper, de multi-interpreteerbaarheid van (ontworpen) 
mythes, tekens en symbolen, de verruiming van de moge-
lijkheden van de mens door technologische innovaties en 
ten slotte de veranderende rol van de ontwerper, die steeds 
vaker de pet op zet van antropoloog, journalist, politicus, 
ecoloog of  hulpverlener. Het overkoepelende vraagstuk dat 
het curatorenteam van deze tentoonstelling wil onderzoe-
ken is: ‘Wat zijn de grenzen aan de steeds verder uitgewaai-
erde designdiscipline?’ 
 Veel van de gepresenteerde projecten maken iets zicht-
baar dat doorgaans onzichtbaar blijft. Daarbij gaat het soms 
letterlijk om fysieke ruimtes, zoals bij het project Seamless 
Transitions (2015) van de Brit James Bridle (1980) waarin 
op basis van onderzoeksjournalistiek en met behulp van 
architectonische renderings drie gebieden van restrictief  
immigratiebeleid worden gevisualiseerd: de rechtszaal 
waarin immigranten te horen krijgen dat hun asielaan-
vraag is afgewezen, een detentiecentrum waar ze hun 
gedwongen uitzetting afwachten en ten slotte het deel van 
de luchthaven waar hun vliegtuig naar het land van her-
komst vertrekt. Een ander voorbeeld is Refugee Republic 
(2014), een webdocumentaire samengesteld uit film, foto-
grafie, tekeningen en geluidsopnames waarin de kijker 
wordt rondgeleid door Camp Domiz, een Syrisch vluchtelin-
genkamp in het noorden van Irak. Of  het gaat om een ver-
beelding van feitelijk onzichtbare systemen of  processen, 
zoals bij de Random Darknet Shopper (2014-2015) van 
!Mediengruppe Bitnik, die met een budget van honderd dol-
lar in bitcoins wekelijks een willekeurige aankoop doet in de 
clandestiene marktplaatsen van het darkweb, een verbor-
gen deel van het internet. 
 Er is in de tentoonstelling een vreemd soort paradox te 
constateren, die ook al spreekt uit de titel The Next Big Thing 
is Not a Thing. Als deze titel letterlijk wordt opgevat, dan zou 
dit betekenen dat de volgende generatie ontwerpers geen 
tastbare voorwerpen meer maakt, maar processen of  dien-
sten ontwerpt. De vraag is of  een dergelijke constatering 
uitnodigt tot het maken van een tentoonstelling. Daarnaast 
zijn er voor de tentoonstelling diverse projecten geselecteerd 
die niet (in de eerste plaats) als ontwerp bedoeld zijn. Zo 
wordt er behalve werk van enkele kunstenaars bijvoorbeeld 
ook een serie forensische foto’s getoond van plaatsen in 

New York waar in de periode 1914-1918 moorden werden 
gepleegd. De foto’s documenteren niet alleen een plaats 
delict, maar staan volgens de samenstellers van de tentoon-
stelling tevens symbool voor de opkomst van de forensische 
wetenschap.
 In de tentoonstellingsgids wordt de veranderende rol van 
de designer gekarakteriseerd als die van een spin-in-het-
web, die oppikt wat er in de maatschappij speelt en dit op 
innovatieve wijze omvormt tot wat voor ontwerp dan ook. 
Het gaat daarbij niet meer om het maken van producten, 
maar het ontwerpen van processen. Het is duidelijk dat deze 
makers zich niet wensen te profileren als de technische pro-
bleemoplossers waar veel industriële ontwerpers nogal eens 
voor worden versleten. Objectief  functionalisme heeft 
plaatsgemaakt voor subjectief  engagement. Maar of  de 
wereld en het vak van de ontwerper daarmee zijn geholpen, 
is een vraag waar ook deze tentoonstelling geen eenduidig 
antwoord op kan geven.  Roosmarijn Hompe

p The Next Big Thing is Not a Thing. Surveying the Design 
Discipline, 5 maart – 10 juli, Bureau Europa, Boschstraat 9, 
6211 AS Maastricht (043/350.30.20; bureau-europa.nl).

Publicaties
In the Studio: Paintings / Photographs. Het tweedelige 
boek In the Studio werd gepubliceerd naar aanleiding van 
twee tentoonstellingen die in het voorjaar van 2015 gelijk-
tijdig werden georganiseerd in twee afzonderlijke ruimtes 
van de Gagosian Gallery in New York. De ene was gewijd 
aan de representatie van de werkplaats van de kunstenaar 
in de schilderkunst, de andere aan die van de studio van de 
fotograaf  in de fotografie.
 De Gagosian Gallery werd in 1979 opgericht in Beverly 
Hills, Los Angeles, en bezit vandaag niet minder dan vijftien 
filialen verspreid over de steden New York, Londen, Parijs, 
Beverly Hills, Rome, Athene, Genève en Hong Kong. De 
galerie geldt als een van de invloedrijkste spelers op de 
hedendaagsekunstmarkt – eigenaar Larry Gagosian prijkt 
al enkele jaren in ArtReview’s top tien van machtigste men-
sen in de kunstwereld. De financiële slagkracht van de 
Gagosian Gallery is intussen zo groot geworden dat ze ten-
toonstellingen kan organiseren waarin verkoop niet meer 
de hoofdzaak of  zelfs simpelweg niet meer aan de orde is. 
Deze opmerkelijke trend zet zich overigens ook door bij 
andere grote spelers in de galeriewereld. Zo programmeerde 
David Zwirner vorig jaar nog een museale tentoonstelling 
van Giorgio Morandi in New York en van het vroege werk 
van Piet Mondriaan in Londen. Sinds 2014 bezit de galerie 
haar eigen uitgeverij, die intussen een indrukwekkende 
reeks monografieën over kunstenaars heeft uitgebracht, 

steeds met essays van vooraanstaande internationale critici 
en kunsthistorici.
 In de eerste zin van de inleiding van In the Studio, mede 
uitgegeven door Phaidon, stelt directeur Larry Gagosian dat 
het reeds lang de bedoeling was dat de galerie ‘tentoonstel-
lingen zou opzetten die door hun ambitie en brede opzet 
doorgaans met musea geassocieerd worden’. Om deze 
droom waar te maken kon hij rekenen op twee oudgedien-
den van het Museum of  Modern Art in New York. John 
Elderfield, voormalig Chief  Curator of  Painting and Sculpture, 
verzorgde het luik met de schilderkunst, terwijl Peter Galassi, 
voormalig Chief  Curator of  Photography, instond voor het 
luik met de fotografie. Beide heren stelden de tentoonstellin-
gen samen kort nadat ze het New Yorkse museum hadden 
verlaten, de eerste na pensionering en de tweede na een 
bewuste carrièreswitch. In een interview met Charlie Rose, 
een van de bekendste talkshowpresentatoren van de VS, 
gaven ze zonder blikken of  blozen toe dat ze het idee voor de 
tentoonstelling uit het MoMA hadden meegenomen: het 
was hen nooit gelukt om het daar te realiseren. De financiële 
en logistieke mogelijkheden die ze vervolgens bij Gagosian 
Gallery kregen, moeten schier onbeperkt geweest zijn. De 
verzamelingen werken die ze voor beide tentoonstellingen 
samenbrachten – en die in de stijlvol vormgegeven boekde-
len rijkelijk worden gedocumenteerd – zijn ronduit verbluf-
fend. Zo bracht het luik met schilderkunst maar liefst meer 
dan vijftig topwerken samen, daterend van het midden van 
de zestiende eeuw tot de late twintigste eeuw, van onder 
meer Jean-Baptiste Chardin, Henri Matisse, Paul Cézanne, 
Constantin Brancusi, Robert Motherwell en Philip Guston. 
Ook het wonderlijke Squelette Peintre (ca. 1896) van James 
Ensor uit de collectie van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Antwerpen reisde voor de gelegenheid af  
naar New York. Het luik met fotografie bracht dan weer een 
honderdvijftigtal foto’s samen, met usual suspects als Brassaï, 
André Kertesz en Josef  Sudek, maar ook minder bekende 
figuren als Lucas Samaras en John O’Reilly.
 Ondanks het gedeelde onderwerp – de representatie van 
de werkplek – kenden beide tentoonstellingen een verschil-
lende inzet. Elderfield selecteerde enkel schilderijen waarin 
de ruimte van het kunstenaarsatelier een rol van betekenis 
speelt. De concrete werkplek, met andere woorden haar 
architectuur, meubilair en andere aanwezige voorwerpen, 
zo stelt Elderfield, krijgt slechts geleidelijk schilderkunstige 
aandacht. De opkomst van de ‘studio’ – als tegenhanger 
van de middeleeuwse werkplaats – in de Renaissance vindt 
niet meteen een neerslag in de schilderkunst. Historisch ligt 
de focus op de portrettering van de kunstenaar, eventueel 
met model. Het duurt even vooraleer het specifieke kader 
waarin de kunst gemaakt wordt ook in beeld verschijnt. 
Elderfield onderscheidt twee bewegingen in de representatie 
van het kunstenaarsatelier: ‘expansie’ enerzijds en ‘con-
tractie’ anderzijds. Afbeeldingen van een kunstenaar aan 
het werk of  van een kunstenaar met model bestaan sinds de 
Middeleeuwen. Het beeldtype komt echter tot volle ont-
plooiing in de Renaissance, wanneer kunst steeds meer 
wordt beschouwd als een individuele verwerking van de 
realiteit. Gradueel neemt hiermee ook de interesse toe voor 
de ruimte waarin die verwerking plaatsgrijpt. Deze bewe-
ging bereikt in de negentiende eeuw een hoogtepunt wan-
neer het kunstenaarsatelier in de kunst wordt geobser-
veerd, in scène gezet, zelfs uitgevonden. Er verschijnt een 
beeld van een werkplek waarin kunst niet enkel gemaakt, 
maar ook gepresenteerd en bediscussieerd wordt. De twin-
tigste eeuw luidt volgens Elderfield een periode van contrac-
tie in, waarbij de kunstenaar steeds meer uit beeld verdwijnt 
en enkel nog het atelier, de kunst en de diverse props worden 
afgebeeld. Het eindpunt van deze beweging situeert 
Elderfield bij kunstenaars met een fascinatie voor de wand 
van het atelier. Hij staaft deze stelling overtuigend met 
enkele uitzonderlijke werken van onder meer Johns, 
Lichtenstein en Jim Dine waarin het canvas de wand van 
het atelier afbeeldt, dan wel ermee samenvalt.
 Na dit verdienstelijke inleidende essay van Elderfield 
wordt elk tentoongesteld schilderij in het boek paginavul-
lend afgebeeld en begeleid door een heldere werkbeschrij-
ving, vaak met verrassend aanvullend beeldmateriaal en 
verrijkende kunsthistorische referenties. Elderfield is duide-
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lijk gevormd door de collectie van het MoMA en de kunst-
historische canon van de moderne kunst die het museum 
mee heeft vormgegeven. De moderne kunstenaars die hij 
selecteerde, zijn zowat allemaal sleutelfiguren binnen het 
kunsthistorisch narratief  van het New Yorkse museum. 
Desalniettemin is de uiteindelijke verzameling beelden een 
boeiende aanvulling op de bestaande literatuur, en vooral 
een lust voor het oog.
 Galassi vertrok voor zijn luik van de verrassende ontdek-
king dat beelden van de werkplek van de fotograaf  eerder 
zeldzaam zijn, laat staan dat er een rijke beeldtraditie van 
bestaat zoals in de schilderkunst. Een eerste reden hiervoor 
situeert Galassi bij het feit dat de grote verdienste van de 
fotografie nu eenmaal is geweest dat zij de wereld niet ver-
beeldt, maar capteert. Als fotografen al een studio hadden, 
dan diende die ruimte voor het verwerken van beelden die 
buiten waren genomen, of  voor het maken van portretten 
of  het fotograferen van geënsceneerde situaties, voor de 
zogenaamde ‘studiofotografie’. De afwezigheid van beelden 
van de werkplek van de fotograaf, merkt Galassi dan ook 
fijntjes op, staat in schril contrast met de veelheid van beel-
den gemaakt in die werkplek. Voor zijn selectie zocht de 
curator echter specifiek naar beelden waarin het installeren 
van een fotografische werkplek, zowel binnen als buiten, 
mee in beeld komt. Dit gaat van een wit laken dat Eugène 
Atget ophing in de natuur om een plant te fotograferen, tot 
de uit twee losse wanden opgetrokken hoek waarin Irving 
Penn de mensen voor zijn camera liet poseren. Jammer 
genoeg ging Galassi daarbij niet erg fijnmazig te werk. Zo 
maakt hij geen onderscheid tussen fotografen die artistieke 
erkenning genieten en kunstenaars die fotografie hanteren. 
Figuren als Richard Avedon, Irving Penn, Diane Arbus, 
Walker Evans en Edward Steichen komen dus naast Andy 
Warhol, Lucas Samaras, Gilbert & George of  Charles Ray te 
staan, zonder dat het verschil in hun respectievelijke 
gebruik van het medium wordt aan de orde gesteld. Het 
leidt tot een meanderende tekst en een weliswaar markan-
te, maar onsamenhangende selectie.
 In tegenstelling tot het gros van de tentoonstellingen en 
boeken die de voorbije jaren werden gewijd aan de represen-
tatie van de werkplek van de kunstenaar, kozen Elderfield en 
Galassi er bewust voor geen hedendaagse voorbeelden in 
hun selectie op te nemen. Hun blik is resoluut historisch: de 
recentste werken dateren van het begin van de jaren zeven-
tig, het moment waarop het zogenaamde poststudiotijdperk 
wordt ingeluid. Deze keuze is verfrissend, omdat daarmee 
figuren en kunstwerken voor het voetlicht worden gebracht 
die het vaak deterministische discours over het einde van 
het atelier retrospectief  bijsturen.  Wouter Davidts

p In the Studio, tweedelige catalogus verschenen bij de ten-
toonstellingen In the Studio: Paintings (Gagosian Gallery, 
21st Street, New York, 17 februari – 18 april 2015), en In 
the Studio: Photographs (Gagosian Gallery, Madison Avenue, 
New York, 17 februari – 18 april 2015). Contactgegevens: 
gagosian.com/contact.

Thijs Lijster. De grote vlucht inwaarts. Met de titel van 
zijn eerste essaybundel, De grote vlucht inwaarts, zet Thijs 
Lijster al meteen de voornaamste basislijn uit die de daarin 
verzamelde teksten verbindt. Zoals dat met essaybundels 
wel vaker het geval is, waaieren ze thematisch vele kanten 
uit. Lijster schrijft over ‘de totaalmens’ voor wie werk en 
vrije tijd, plicht en plezier één loop vormen, hij buigt zich 
over de populariteit van zowel neurologie als oosterse spiri-
tualiteit, en grasduint in de geschiedenis van de detective-
roman. Deze inhoudelijke verscheidenheid wordt alsnog 
getemd door de leidende gedachte dat de hedendaagse mens 
in toenemende mate alle heil bij en in zichzelf  zoekt. Wij 
leven kortom een sterk geprivatiseerd bestaan, wat wordt 
bevorderd door de digitale technologie, en zijn nog bitter 
weinig betrokken op de publieke zaak. Privatisering en 
depolitisering vormen twee zijden van eenzelfde munt, 
maar daarbij speelt op de achtergrond een minder druk 
besproken gegeven waarop Lijster alludeert in de ondertitel: 
Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld.
 Medio de jaren tachtig had Jürgen Habermas het al over 
‘de nieuwe onoverzichtelijkheid’, de onmogelijkheid om op 
een synthetische manier en vanuit een buitenstaandersper-
spectief  de samenleving kritisch de maat te nemen. Samen 
met het toentertijd opkomende postmodernisme consta-
teerde hij dat we de ‘God eye’s view’ waren kwijtgespeeld op 
wat Theodor W. Adorno in de voetsporen van Hegel nog 
met goed epistemologisch geweten ‘das Ganze’ of  ‘de totali-
teit’ kon noemen. Postmodernisten à la Jean-François 
Lyotard vonden dat geen verlies en veeleer een bevrijding, 
maar volgens Lijster toont ‘de grote vlucht inwaarts’ zo 
onderhand de negatieve gevolgen. We handelen immers 
almaar meer zelfbetrokken en maken geen gemene zaak 
meer met anderen omdat we de ondertussen geglobaliseer-
de wereld voornamelijk ervaren als een immer beweeglijk, 
centrumloos netwerk dat stuur- noch veranderbaar lijkt. 
Achter de huidige privatisering en depolitisering schuilt 
kortom een massaal gedeeld gevoelen van onmacht tegen-
over de ondoorzichtig geworden totaliteit. Op een heel 
andere manier wordt deze breed gedeelde ervaring bijvoor-
beeld ook geventileerd binnen het samenzweringsdenken 
dat onder meer via allerhande games de populaire cultuur 
doordringt, zo observeert Lijster. De fatale cirkel van 
onmachtsgevoelens, privatisering en depolitisering valt vol-
gens hem enkel te doorbreken vanuit een kritisch denken 
dat zonder veel omwegen een dieper inzicht in de totaliteit 
durft te claimen en zo kan aanzetten tot een hernieuwd 
publiek handelen.
 Tegen beter filosofisch weten in, en zonder dat ook met 
zoveel woorden te zeggen, bepleit Lijster dus een herstel van 
de Kritische Theorie ‘oude stijl’. Hij citeert dan ook geregeld 
Adorno, al is Walter Benjamin duidelijk zijn meest geprefe-
reerde auteur (hij wijdde overigens zijn proefschrift aan de 
cultuurkritiek van beide denkers). Daarmee is tevens een 
spanningsverhouding aangegeven waar Lijster vreemd 
genoeg nauwelijks of  niet bij stilstaat. De ‘frontale’ kritiek 
van Adorno verschilt immers sterk van Benjamins frag-
mentarische werkwijze, die ‘het geheel’ in schijnbare details 
herkent en wedt op de kracht van de montage. In De grote 
vlucht inwaarts reproduceert Lijster zonder veel verdere 
reflectie dit toch wel markante verschil tussen twee typen 
van cultuurkritiek. Hij beoefent afwisselend beide genres, 
soms binnen het bestek van één enkel essay, waarbij de 
adorniaan het ondanks het groter aantal Benjamincitaten 
meestal wint van de benjaminiaan.
 Lijster heeft veel lezenswaardigs te melden en verdient 
zonder meer lof  voor zijn moedige poging om de Kritische 
Theorie te actualiseren. Hij doet dat meestal wel niet op een 
echt essayistische manier: hij schrijft veeleer opstellen dan 
essays. Van een essayist verwacht je scherpe, door persoon-
lijke ervaringen gevoede gedachten die zijn getoonzet in een 
taal die het louter argumentatieve register overstijgt. Dat 
kan op uiteenlopende manieren gebeuren, maar in De grote 
vlucht inwaarts is de taal gewoon te weinig een medium van 
het denken en te vaak een instrument. Lijsters drang om uit 
te leggen zit daar voor veel tussen: de docent neemt het 
geregeld over van de essayist. Gelukkig is Lijster een begena-
digde prof  die bijvoorbeeld Benjamins notie van Jetztzeit 
zonder veel pedagogische krimp in goed vijf  pagina’s bevat-

telijk weet te presenteren. Uitweiden doet hij zelden en 
evenmin vent hij op een narcistische manier encyclopedi-
sche kennis uit. Het uitleggen zelf  is er echter meermaals te 
veel aan: binnen een als essay bedoelde tekst komt het 
algauw pedant over. Regelmatig pakt Lijster trouwens uit 
met een zodanig trefzeker citaat van Benjamin of  Adorno 
dat het verschil met zijn eigen breedvoerigere, meer acade-
mische en eerder onpersoonlijke schriftuur wel erg in de 
verf  wordt gezet.
 Precies omdat hij er vaak toe neigt om bestaande kennis 
of  door anderen geboekstaafde ervaringen te mediëren, valt 
het op dat Lijster af  en toe aan academisch toerisme doet: 
hij heeft niet altijd zijn huiswerk gemaakt. Ongetwijfeld 
naturaliseren én individualiseren talloze breinwetenschap-
pers ten onrechte sociale problemen als chronische leer-
stoornissen of  criminaliteit. Daar is echter beduidend meer 
over gemeld, ook vanaf  de empirische zijlijn, dan Lijster in 
zijn essay Brein en tijd laat uitschijnen. Hetzelfde geldt voor 
de verslaving aan opiniepeilingen en andere statistische 
informatie waarover de media graag in verkorte vorm 
berichten en die overheden tevens inzetten om het leven 
van individuen en bevolkingen te beheren, te disciplineren, 
te normaliseren. Als je met de uitdijende literatuur over de 
performativiteit van statistische kennis en publiek opinie-
onderzoek ook maar een beetje vertrouwd bent, doen de 
deels ideologiekritische, deels moraliserende oprispingen in 
De macht van het getal nogal oppervlakkig aan. Of  neem het 
opstel Voor iedereen, van niemand: van een auteur die met de 
boeken naast zich op tafel schrijft, verwacht je toch net iets 
meer diepgang dan enkel de stelling dat er in het digitale 
tijdperk een nieuwe onteigening van het gemeenschappe-
lijke optreedt (die inderdaad de destructie van de ecologi-
sche commons secondeert).
 Dat zijn cultuurkritische beschouwingen schipperen tus-
sen Adorno en Benjamin of  meermaals uitleggerig zijn, valt 
Lijster minder ten kwade te duiden dan zijn volgehouden 
stilzwijgen over de gewenste herpolitisering. We moeten ‘de 
grote vlucht inwaarts’ ombuigen en opnieuw meer publiek 
of  gemeenschappelijk handelen, stelt hij herhaaldelijk, zich 
beroepend op – uiteraard – Hannah Arendt. Maar wat bete-
kent dat hier en nu? Welk soort engagement of  activisme is 
gewenst of  noodzakelijk? ‘Dialectisch pessimisme’ is een 
mooie formule, maar ze maakt ons niet veel wijzer indien ze 
enkel staat voor de wetenschap dat het pessimisme over ‘het 
bestaande’ slechts leidt tot verzet indien het zich tevens laat 
inspireren door haar tegendeel, dus door de hoop dat veran-
dering alsnog mogelijk is. Allicht vraagt iedere vorm van 
herpolitisering ook om ‘sterke verhalen’ die zonder veel 
omwegen opnieuw durven inzetten op noties als dé maat-
schappij. Lijster schuwt in dit verband zelfs de uitdrukking 
‘pretentieus denken’ niet. Die klinkt echter veeleer gemak-
zuchtig als ze uit de mond komt van iemand die zelf  weigert 
om duidelijke politieke claims te maken in een boek dat juist 
tot politiek handelen oproept.
 De ongemakkelijke combinatie van intellectuele kritiek 
en politieke vrijblijvendheid was de achilleshiel van de 
Kritische Theorie. Lijster mag dan al pleiten voor een herpo-
litisering, door de abstracte manier waarop hij dat doet 
onderstreept hij voor alles de kloof  tussen – in de klassieke 
zin van het woord – theorie en praxis. De grote vlucht 
inwaarts reproduceert zo ten dele ook de gegispte stand van 
zaken: kritisch denken zonder praktisch verlengstuk in de 
publieke ruimte blijft voor alles een zaak van individueel 
schrijven en lezen. Rudi Laermans

p Thijs Lijster, De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in 
een onoverzichtelijke wereld, Amsterdam/Antwerpen, De 
Bezige Bij, 2016. Contact: Van Miereveldstraat 1, 1071 DW 
Amsterdam (020/305.98.10); Mechelsesteenweg 203, 
2018 Antwerpen (03/285.72.00). (debezigebij.nl)
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Aspects of  Piranesi 
Essays on History, Criticism and Invention 
Dirk De Meyer, Bart Verschaffel, Pieter-Jan Cierkens 
(eds.) With articles by Maarten Delbeke, Sigrid De 
Jong, Dirk De Meyer, Steven Jacobs, Caroline Van 
Eck, Bart Verschaffel

In this fully illustrated book 
a wide range of  aspects 
of  Piranesi's oeuvre and 
thinking are examined, with 
a particular focus on his 
polemical and theoretical 
works and texts and on the 
visual and compositional 
strategies. 

Paperback,  260x210mm,  192p.
ISBN: 9789076714462, Price: Euro 40,00 

Lovers on a bench 
Hubert Peeters. Minnegedichten 1944-1995 
Layout: FOREST (Joris Kritis & Richard Venlet)

Deze bundel bevat een 
selectie van minnegedichten 
van medicus, wetenschapper 
en pop-art collectioneur 
Hubert Peeters (1919-2015). 

Paperback,  210x148mm,  52p.
ISBN: 9789076714455, Prijs: Euro 35,00 

Architectuur, een gebruiksaanwijzing 
Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 
volgens Geert Bekaert 
Christophe Van Gerrewey

Dit boek is de allereerste 
studie van de geschriften 
van de architectuur- en 
kunstcriticus Geert 
Bekaert (1928). De 
gerichte thematische 
analyse biedt tegelijk een 
overzicht op de debatten 
binnen de Europese 
architectuurcultuur sinds 
1950. 

Paperback,  220x160mm,  295p.
ISBN: 9789076714448, Prijs: Euro 34,00

De God die zijn vrouw had opgegeten 
Paul De Vylder 

De kunstenaar, 
kunsthistoricus en 
voormalig docent semiotiek 
aan het KSAK Paul De 
Vylder (1942°), heeft een 
intrigerend en meeslepend 
essay geschreven over de 
manier waarop de mens 
onontwarbaar verstrikt is in 
de taal.

Paperback,  205x143mm,  184p.  
ISBN: 9789076714431, Prijs: Euro 25,00 
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Nieuwe publicaties
• Diana Baldon / Moritz Küng (red.). Heimo Zobernig 

– Books & Posters. Catalogue raisonné 1980–2015. 
Malmö: Malmö Konsthall / Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2016. 432 blz.  
522 afb. ISBN 978-3-86335-945-4

De Oostenrijkse kunstenaar Heimo Zobernig speelde het sinds 
1980 klaar om 114 publicaties en 117 posters te realiseren,  
die zijn tentoonstellingen begeleidden of  er een onderdeel van 
vormden. Op het eerste zicht toont dit abondante drukwerk geen 
grote samenhang, maar wie het werk van Heimo Zobernig kent, 
weet dat men best voorbij de directe verschijningsvorm kijkt.  
Dan ontdekt men bijvoorbeeld dat veel publicaties herhalingen of  
fragmenten zijn van vroegere uitgaves. Dikwijls neemt Heimo 
Zobernig de vormgeving over van andere kunstboeken of  cata-
logi. Daarenboven maakt hij voor de vormgeving van zijn boeken 
meermaals gebruik van gestandaardiseerde formats of  (typo)
grafische middelen, zoals het A4-formaat of  het lettertype 
Helvetica zonder variaties in de lettergrootte. Als kleur gebruikt 
hij in dat geval alleen de vier basiskleuren waarmee de drukper-
sen uitgerust zijn, het zogenaamde CMYK-systeem (cyaan, 
magenta, yellow en key black). Maar deze grafische reductie leidt 
niet tot een systeempje. Zobernig vindt steeds een nieuwe invals-
hoek om zijn oeuvre uit te breiden en de codes van de grafische 
vormgeving te herdenken. Deze catalogue raisonné biedt voor 
het eerst de kans om dit complexe drukwerk, met zijn vele interne 
en externe verwijzingen, op zijn volle waarde te schatten. Zoals 
zijn kunstwerken soms ingelijfd worden bij het discours van de 
institutional critique, zo zou men zijn drukwerk publishing critique 
kunnen noemen. De vormgeving van het boek Heimo Zobernig – 
Books & Posters. Catalogue raisonné 1980–2015 is helder, wat 
noodzakelijk was om de complexe inhoud overzichtelijk te hou-
den. De typische grafische reducties verraden meteen dat Heimo 
Zobernig zelf  instond voor het ontwerp. De redactie is uitgekiend 
en waar nodig verwijzen de annotaties naar elkaar. Naast twee 
korte, inleidende teksten van de redacteuren bevat dit naslag-
werk een opvallend essay van Anja Dorn onder de titel Function 
and Design in the Books of  Heimo Zobernig. Hierin behandelt ze 
vooral de geschiedenis van het lettertype Helvetica. Ze onder-
zoekt hoe dit lettertype vanaf  de jaren zestig door kunstenaars 
werd toegepast en hoe Heimo Zobernig zich daartoe verhoudt.

• Hubert Robert 1733-1808. Un peintre visionnaire.  
Paris: Somogy éditions d’art / Louvre éditions, 2016.  
544 blz. 280 afb. ISBN 978-2-7572-1064-2
De Franse schilder Hubert Robert is niet zo bekend als zijn tijdge-
noten Jean-Honoré Fragonard, Jean-Baptiste Greuze of  Jean-
Baptiste Chardin. Toch was hij een zeer succesvol kunstenaar,  
die grote opdrachten uitvoerde voor Louis XVI en de Russische 
tsaar Alexander I. Als jonge schilder verbleef  Hubert Robert meer 
dan tien jaar in Italië, waar hij onder de indruk kwam van de 
Romeinse monumenten en gebouwen, maar ook van het werk 
van Giovanni Battista Piranesi. Hij specialiseerde zich in land-

schap- en architectuurschilderkunst, maar het waren vooral zijn 
schilderijen met ruïnes van klassieke romeinse bouwwerken die 
hun weg naar de Salons vonden. Algauw kreeg hij de bijnaam 
Robert des ruines, alhoewel hij buitengewoon veelzijdig was.  
Zo ontwierp hij tuinen en meubilair voor de kastelen van de 
Franse koning. Op het einde van zijn leven was hij betrokken bij 
de oprichting van het Louvre. Dit voorjaar was in dat Louvre een 
overzichtstentoonstelling te zien met 144 werken. Momenteel 
loopt ze in de National Gallery of  Art in Washington, waar ze 
nog tot 2 oktober te zien is. Voor het publiek en de mensen die de 
tentoonstelling niet kunnen bezoeken is er de indrukwekkende 
catalogus. Niet minder dan negentien auteurs werkten mee aan 
deze publicatie. Het boek start met een reeks essays die stuk voor 
stuk belangrijke fases uit het leven van Hubert Robert beschrij-
ven en relevante vragen pogen te beantwoorden. Daarna begint 
de eigenlijke catalogus, die is opgedeeld in vijftien hoofdstukken 
met titels als Le Salon de 1767, L’Anticomanie et ses caprices, 
Décors, Des ruines et des prisons of  Hubert Robert et la Révolution. 
Het gaat duidelijk om een wetenschappelijk werk van de hoogste 
rang, alhoewel ik me bij het lezen heb gestoord aan enkele 
capriolen van de vormgever, zoals de wijze van pagineren en de 
decoratieve symbooltjes die de essays afsluiten. Maar dat is 
muggenzifterij in de marge van dit imposante werkstuk.

• Hans-Peter Feldmann. Nur für Privat. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2016. 152 blz.  
259 afb. ISBN 978-3-86335-918-8 

Het onderwerp van het vrouwelijk lichaam is nooit weggeweest 
uit de kunstgeschiedenis. Denk aan het kalkstenen beeldje  
Venus van Willendorf (Oostenrijk), dat minstens 25.000 jaar oud 
is. Maar het is merkwaardig hoe de erotische blik ‘erodeerde’ in 
de twintigste eeuw. Picasso versneed het vrouwelijk lichaam tot 
vlakken, lijnen en hoeken; de expressionisten zetten de uitzon-
derlijke en soms afstotelijke varianten ervan in de verf. Jean 
Dubuffet (de Corps de dames) en Willem de Kooning deconstrueer-
den het vrouwenlichaam nog verder. Onder het mom van de 
seksuele bevrijding en het doorbreken van taboes gleed de eroti-
sche blik af  naar een pornografische blik. De beelden van de 
Wiener Aktionisten, Richard Prince of  Jeff  Koons zeggen genoeg. 
De verleiding, de opwinding en het geweld degradeerden de 
erotische kunst tot een randfenomeen voor amateurkunstenaars. 
Het nieuwste kunstenaarsboek van Hans-Peter Feldmann speelt 
met die grens tussen erotiek en pornografie. Hij doet dat met 
foto’s afkomstig uit de swinger scene. Onder impuls van de seksu-
ele revolutie ontstond in de jaren zeventig een circuit voor 
partnerruil. De contacten werden vooral gelegd via advertenties 
in tijdschriften, waarna een correspondentie volgde. Deze bevatte 
vaak expliciete foto’s van echtgenotes (of  partners) die zich 
presenteerden voor de ruil. Uit een anonieme collectie selecteerde 
Feldmann meer dan 250 foto’s die hij toont zonder enig com-
mentaar. Hij plaatst de beelden ogenschijnlijk losjes op de pagi-
na’s, maar voelt precies aan hoeveel witmarge een foto nodig 
heeft of  welke foto’s beter aflopend gepresenteerd worden.  
Hij zorgt steeds voor een aangename afwisseling tussen reeksen 
kleine foto’s en individuele beelden, wisselt zwart-wit en kleur 
evenwichtig af  of  schuift onverwacht beelden over elkaar heen. 

Het is een werkwijze die hij toepast sinds de jaren negentig, maar 
voor het eerst bewerkt hij de foto’s ook. De ogen van de poserende 
vrouwen worden gemaskeerd met een vlakje grove pixels; het-
zelfde gebeurt met de geslachtsdelen wanneer die te expliciet in 
beeld komen. Ik weet niet of  hij dit deed om de anonimiteit van 
de modellen te garanderen dan wel om censuur te vermijden, 
maar het resultaat is dat de blik van de toeschouwer gericht 
wordt op het lichaam en de omgeving (interieurs en landschap-
pen). De expliciet seksuele boodschap tempert Hans-Peter 
Feldmann ten voordele van het beeld zelf.

• Marc Holthof  (red.). Hugo Roelandt. Let’s Expand the 
Sky. Antwerpen: Occasional Papers, 2016. 160 blz.  
84 afb. ISBN 978-0-9929039-7-8

Het is altijd spannend om een nieuw boek over een vergeten 
kunstenaar open te slaan. Het plezier van de herontdekking 
schuilt achter elke pagina. Hugo Roelandt (1950-2015) was een 
fotograaf, performance- en installatiekunstenaar die experimen-
teerde met nieuwe media. Vanaf  1974 was hij actief  in de 
Antwerpse scene, met onder anderen Anne-Mie Van Kerckhoven, 
Narcisse Tordoir en Ria Pacquée. Zijn werk nam meestal de vorm 
aan van een tijdelijke gebeurtenis. Wat overbleef  zijn foto’s, 
affiches, ontwerpteksten, catalogi, getuigenissen en commenta-
ren. Het werk bleef  grotendeels afwezig op de kunstmarkt waar-
door het snel ‘onzichtbaar’ werd. Deze publicatie heeft de ambitie 
om Hugo Roelandt terug onder de aandacht te brengen en de 
relevantie van zijn werk te tonen voor een hedendaags publiek. 
Het boek verscheen naar aanleiding van twee tentoonstellingen 
die dit voorjaar te zien waren bij Objectif  Exhibitions te 
Antwerpen. Na de inleiding van uitgever Antony Hudek volgt 
een korte tekst van Bart De Baere (directeur M HKA), waarna 
Marc Holthof  het leven en werk van de kunstenaar bespreekt.  
Tot slot bevat het boek nog een overzicht van een twintigtal 
werken in chronologische volgorde, voorzien van heldere anno-
taties (in het Nederlands en het Engels) door Holthof  en relevant 
beeldmateriaal. Holthof  was sinds 1980 bevriend met de kunste-
naar. Zijn informatie is dus uit de eerste hand. Jammer genoeg 
slaagt hij er niet in om het oeuvre in een historische of  internati-
onale context te plaatsen of  om de actuele relevantie ervan aan 
te tonen. Een jaar na het overlijden van de kunstenaar is dit boek 
veeleer een eerbetoon, al is het een unieke publicatie voor wie het 
werk van Hugo Roelandt wil leren kennen. Ook over de vorm-
geving valt er wat te zeggen. In het werkoverzicht staan de 
Nederlandse en de Engelse tekst de ene keer onder elkaar en de 
andere keer op de recto- en versozijde van een pagina; af  en toe 
worden ze zelfs gescheiden door verschillende pagina’s met 
afbeeldingen. Daarenboven kreeg elke tekst een andere gekleurde 
ondergrond mee, wat het geheel verwarrend en onoverzichtelijk 
maakt. Door de aard van het werk zijn de beelden inhoudelijk 
zeer divers. Posters, documenten, catalogi, schetsen en foto’s 
worden door elkaar gepresenteerd. Zo poogt men een levendig 
beeld op te roepen – maar te veel levendigheid irriteert.

Samenstelling: Marc Goethals

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

277 the continuing story of life on Earth Hamburger Eyes 114 p 21 x 29.7 cm € 18.00 isbn 9789491843761 2016

276 the House of beauty and culture Kasia maciejowska 154 p 23 x 31 cm € 24.00 isbn 9789491843686 2016

275 une après-midi japonaise  alain bublex 48 p 24 x 30.5 cm € 20.00 isbn 9789491843679 2016

274 mmDc1 Philip metten 36 p 22 x 22 cm   free isbn 9789491843662 2016

273 latent image michaela Frühwirth 112 p 22 x 28 cm € 25.00 isbn 9789491843648 2016

272 Roma 1-272, seoul 2016 Roger Willems, Kyung Yong (editors) 192 p 17 x 24 cm € 16.00 isbn 9789491843693 2016

271 Rio de Janeiro Drawings bart lodewijks 160 p  23.2 x 31 cm  € 25.00 isbn 9789491843655 2016

270 nieuw texas / Klein chicago bart lodewijks 76 p  17 x 22.5 cm  € 15.00 isbn 9789491843617 2016

269 any Katinka bock 88 p  20 x 28 cm  € 24.00 isbn 9789491843624 2016

268 otarkino otarkino 68 p 15 x 21 cm  € 18.00 isbn 9789491843631 2016

267 a Play uta Eisenreich, James langdon 96 p 11 x 18 cm  € 14.00 isbn 9789491843600 2016

266 brittle land alexandra navratil 176 p 15.5 x 21.5 cm  € 22.00 isbn 9789491843594 2016
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APE#072 TOM CALLEMIN, THE UNEASY REALISATION OF A COINCIDENCE ISBN 9789490800512
 24 x 31 cm, 60 p € 30

APE#070 KRISTOF VAN GESTEL / NIEK PLADET, IDIOSYNCRATIC COPY MACHINE ISBN 9789490800505
 21 x 30 cm, 40 p € 15

APE#069 S&D#24/APE#069 — SABOTAGE AND COMPLICITY ISBN 9789490800499
 21 x 29 cm, 100 p € 15

APE#068 THOMAS MIN, THE PERFECT DOCUMENT  ISBN 9789490800420
 20,5 x 28 cm, 44 p € 25

APE#067 FALMA FSHAZI, STEFANO GRAZIANI, 51N4E ISBN 9789490800468 (english) / 9789490800475 (albanian)
 21 x 30 cm, 128 p € 35

APE#066 51N4E, HOW THINGS MEET ISBN 9789490800451
 21 x 30 cm, 264 p € 48

APE#065 HANA MILETIC, LITTLE BLUES BOOKLET ISBN 9789490800444
 16,5 x 24 cm, 132 p € 15

APE#064 HANNE HAGENAARS, GEEN WOLK, HOE KUNST MIJN LEVEN REDDE ISBN 9789490800437
 13 x 20 cm, 232 p € 18,50

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

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.
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 50) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 25) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Antwerpen

11 Kunstenaars Tegen De Muur
Antwerpse binnenstad 
❑ Denie Put, Dennis Tyfus, Fred 
Bervoets, Guillaume Bijl, Guy Rombouts, 
Lieven Segers, Luc Tuymans, Michèle 
Matyn, Nadia Naveau, Nick Andrews, Nel 
Aerts [tot 1/7/2017]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Collectiepresentatie: Photography 
Inc. Van luxeproduct tot massamedium’ 
[tot 9/10] ❑ ‘Braakland – Experimentele 
ruimte voor fotografie’ [tot 4/6/2017]  
❑ ‘Show Us The Money’ – Paolo Woods 
& Gabriele Galimberti, Carlos Spottorno, 
Daniel Mayrit [tot 9/10] ❑ ‘Mini-expo 
35ste editie Jazz Middelheim’ [tot 4/9] 
❑ ‘Jonge Belgische Fotografie’ – Tom 
Callemin [tot 2/10]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Tabula Rasa!’ – Luc Deleu [tot 15/8] 
❑ ‘Lily & Rudy’ – Danny Devos [4/9 tot 
23/10]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Paradise’ – Benjamin Demeyere [tot 
11/9] ❑ ‘Zie eens wat ik heb gemaakt’ 
– Frank Wagemans [tot 11/9]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 /  
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ Robert Schad [tot 4/9]

Galerie Verbeek-Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai 
(0)0475 342 388 – (0)3 231 36 85 
vr-zo 13-8u
❑ Philippe Lebeau en Caroline Van Der 
Wegen [tot 31/7]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Lodgers #6: Ultra Eczema’ [tot 24/7] 
❑ Aslan Gaisumov [tot 4/9] ❑ ‘Energy 
Flash. De rave-beweging’ – Walter Van 
Beirendonck, Mark Leckey, Jef Cornelis, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, The 
Otolith Group, Cory Arcangel... [tot 25/9] 
❑ ‘De jaren tachtig – Een decennium van 
extremen’ – Anne-Mie van Kerckhoven, 
Jenny Holzer, Wim Delvoye, Martha 
Rosler, Jan Vercruysse, Jeff Koons... [tot 
7/8] ❑ ‘Lodgers #7: Lonely Fingers’ [6/8 
tot 6/10]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Glasses’ – Luc Tuymans [tot 18/9]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
juli: 10-21u, Aug: 10-20u, Sep: 10-19u
❑ ‘Cluster’ – Peter Rogiers [tot 18/9]  
❑ ‘Roundabout’ – Paul Hendrikse [tot 2/10]

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 ‘ [tot 30/7] ❑ ‘Sometimes, and 
sometimes not’ – Klaas Vanhee [tot 30/7]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Luc Tuymans [7/9 tot 22/10]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Abstracte lijnen. 100 jaar Luc Peire’ 
[tot 6/11]

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] ❑ ‘Eight Volumes of 
Fantasy’ – Maryam Najd [tot 9/10]

Brussel

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12/2017] ❑ ‘Views 
from the expanded city’ – Pablo López 
Luz [tot 24/7] ❑ ‘The suffering of Light’ 
– Alex Webb [tot 7/8]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Summer of Photography 2016: Urban 
Vibes’ – James Casebere, Collin Delfosse, 
Vincen Beeckman, Bart Lodewijcks, 
Amos Gitaï... [tot 4/9] ❑ ‘Open spaces / 
Secret places. Works from the Sammlung 
Verbund, Vienna’ – Gordon Matta-Clark, 
Bernd en Hilla Becher, Louise Lawler, 
Jeff Wall, Anthony McCall… [tot 4/9]  
❑ ‘Dey your Lane! Lagos Variations’ – 
Lakin Ogunbanwo, Cristina de Middel, 
Zina Saro-Wiwa, Hans Wilschut... [tot 
4/9] ❑ ‘After Scale Model: Dwelling in 
the work of James Casebere’ [tot 4/9]  
❑ ‘Chronicle of an Assassination 
Foretold’ – Amos Gitaï [tot 4/9]  
❑ ‘The Gang’ – Vincen Beeckman [tot 4/9] 

❑ ‘A lighthouse for Lampedusa’ – Thomas 
Kilpper [tot 8/9] ❑ ‘Engaged 
Architecture’ – Simone and Lucien Kroll 
[tot 18/9] ❑ ‘Facing the Future. Art in 
Europe 1945-68’ – Fernand Léger, 
Vladimir Tatlin, Gerard Richter, Dmitry 
Krasnopevtsev... [tot 25/9] 
❑ ‘Vaporisation-Crystallisation / drie muur- 
tekeningen’ – Henri Jacobs [tot 18/9]

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... [tot 28/8]  
❑ ‘Shelter. Laureaat prijs van de Stad 
Brussel / Médiatine 2015’ – Maëlle 
Collin [tot 28/8] ❑ Axel De Marteau [tot 
28/8] ❑ ‘Le Grand BanKet’ – Françoise 
Schein [tot 26/9]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘The children town’ [tot 31/12]  
❑ ‘Flora’s Feast. Het bloemmotief in de 
Art nouveau’ [tot 9/10]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ ‘Palais’ – Kim Zwarts [tot 4/9]  
❑ ‘Lichtungen’ – Michael Goldgruber [tot 
4/9]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘No roses on a sailor’s grave’ – Marco 
de Sanctis, Adam Vackar, Stanislas 
Lahaut, Loïc Van Zeebroek [tot 23/7]

De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02 512 34 25 
di-zo 12-18u
❑ ‘30 jaar De Ziener’ [4/9 tot 9/10]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Didier Vermeiren [9/9 tot 5/11]  
❑ Mimmo Jodice [9/9 tot 5/11]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Laura Knott Gallery, Bradford Junior 
College, Massachusetts. March 1969 / 
Exhibition organized by Seth Siegelaub 
in 1969’ – Joseph Kosuth, Robert Morris 
[tot 23/7] ❑ ‘Sometimes when you blink 
you may see trees / In collaboration with 
Maniera’ – Joachim Koester – Stefan 
Pedersen, Juliaan Lampens, Jonathan 
Muecke [9/9 tot 8/10]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Leakers’ – Pieterjan Ginckels [8/9 tot 
23/10] ❑ ‘Window: Impenetrable 
(curated by Patrick Ronse)’ – Otto 
Berchem [11/9 tot 31/10]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Ontluikend bewustzijn (Nieuwe 
ruimte)’ – Gao Xingjian [tot 26/2/2020] 
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020]  
❑ ‘Uncensored photographs’ – Andres 
Serrano [tot 21/8] ❑ ‘Reuzen’ – David 
Altmejd [tot 21/8] ❑ ‘Five Modern 
Masterpieces in dialogue with the 
collections’ – Francis Bacon, Marcel 
Broodthaers, E.L.T. Mesens, Prosper De 
Troyer, Marcel Mariën, Victor 
Servranckx... [tot 27/8]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘Le Réduit’ – Sven Augustijnen [8/9 tot 
12/11]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Laureaat Art’Contest 2015 ‘ – Oriol 
Vilanova [tot 25/9] ❑ ‘Photorealism. 50 
Years of Hyperrealistic Painting’ [tot 
25/9] ❑ ‘Rien ne va plus! Pictures at an 
exhibition’ – Juan d’Oultremont [tot 
25/9]

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] ❑ ‘Many suns and worlds’ 
– Tomás Saraceno [tot 28/10/2017]  
❑ ‘Michael’ – Adel Abidin [tot 15/4/2017]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Urban Now: City Life in Congo’ 
– Sammy Baloji & Filip De Boeck [tot 
14/8] ❑ ‘Business Insider’ – Simon 
Denny [tot 14/8] ❑ ‘Vreemde plaatsen’ 
– Fiona Mackay, Robin Vanbesien, 
HAiKW/ Toril Johannessen, Patricia 
Esquivias, Beatrice Gibson met Alex 
Waterman... [tot 14/8] ❑ ‘Corpus’ – 
Helena Almeida [10/9 tot 11/12]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ ‘Travaux inédits, 2016’ – Daniel Buren 
[tot 23/7] ❑ Paul McCarthy [9/9 tot 
22/10]

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 7/8]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Weegee by Weegee. Collection Jean 
Pigozzi’ – Usher Fellig (1899-1968) [tot 
4/12] ❑ ‘Sur les plateaux des Dardenne’ 
– Christine Plenus [tot 4/12] ❑ ‘Bois du 
Cazier, Marcinelle 1956’ [tot 4/12] 
❑ ‘Nikon Press Photo Awards 2015’ [tot 
4/12] ❑ ‘Galerie du Soir: Les petites 
filles de Salvatore’ – Erika Vancouver 
[tot 4/12] ❑ ‘Boite Noire – Inventaire 
avant disparition’ – Martine Wijckaert & 
Jacques André [tot 4/12]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09 381 96 70 
di-zo 11-18u
❑ ‘The book of hours’ – Jorge Macchi 
[tot 31/7] ❑ ‘Biënnale van de 
Schilderkunst 2016 – Yoknapatawpha’ – 
Gustave Van de Woestyne, Emile Claus, 
Joe Van Rossem, William Degouve de 
Nuncques, Carla Klein, Colin Waeghe... 
[tot 25/9]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-18u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst 2016 
– Yoknapatawpha’ – James Ensor, Albijn 
van den Abeele, Walter Dahn, Tatjana 
Gerhard, George Condo, Ellen Altfest, 
Liam Everett... [tot 25/9]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot 
31/12/2017] ❑ ‘Omringd. Vaste collectie 
– Felix De Boeck ‘ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘De Brabantse fauvisten. Een selectie 
door Nick Andrews’ [tot 2/10]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u, 1ste wo/maand: 13-19u
❑ ‹Überall› – Eric Peters [tot 24/7]

Gent

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2019] ❑ ‘Een wonderbaarlijke 
tuin – Flora op het Lam Gods’ [tot 18/9] 
❑ ‘Voor God en Geld – Gouden tijd van 
de Zuidelijke Nederlanden’ [tot 
1/1/2017]

Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82 
0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Dieter Ravyts, Emmanuel Van der 
Auwera, Gerard Herman, Hana Miletic, 
Lore Smolders, Naninga Lens, Peter 
Morrens [11/9 tot 9/10]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Museum Dirk De Wachter – Kunst en 
psychiatrie in borderlinetijden’ – Jos De 
Gruyter & Harald Thys, Giovanni 
Anselmo, Bruce Nauman, Gert 
Verhoeven, Leo Copers, Walter 
Swennen... [tot 25/9]

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 
31/12/2020] ❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda 
Steiner en Jörg Lenzlinger [tot 
22/10/2017] ❑ ‘De (Hemi)cyclus van 
bladeren en papier’ – Simryn Gill [tot 
4/9] ❑ ‘Het kleine gebaar’ – Selma en 
Sofiane Ouissi [tot 15/8]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 
092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ ‘Experimental Jetset – Word-Things in 
Time-Space’ [tot 24/9]

Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 – 09 266 85 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Eyes Wide Open! 100 jaar Leica 
fotografie’ – Henri Cartier-Bresson, 
Robert Capa, Araki Nobuyoshi, William 
Eggleston, Bruce Gilden... [tot 14/8]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Artist in residence’ – Kristof Van 
Gestel [tot 31/12] ❑ ‘Invisible Beauty – 
Paviljoen van Irak / Biënnale van Venetië 
2015’ – Latif Al Ani, Akam Shex Hadi, 
Rabab Ghazoul, Salam Atta Sabri, 
Haider Jabbar [tot 4/9] ❑ ‘A small sound 
in your head’ – Lee Kit [tot 4/9] 
❑ ‘Distance and Differences’ – Zvi 
Goldstein [tot 30/10] ❑ ‘Prijs van de 
Vrienden v/h S.M.A.K. / Coming People 
2016’ [tot 21/8] ❑ ‘Specimen Days’ – 
Kasper Bosmans [tot 4/9]

Hasselt

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21 
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Soft Structures – Textile Turns’ – 
Rossella Biscotti, Sarah Browne, Hana 
Mimetic, Emilie Pallard & Niels Heymans, 
Judith Raum, Remco Torenbosch, Vincent 
Vulsma [tot 2/10] ❑ ‘Het Kabinet’ – Eva 
Vermeiren [tot 31/7] ❑ ‘Het Kabinet’ – 
Joke Van den Heuvel [5/8 tot 28/8] 
❑ William Ludwig Lutens [2/9 tot 2/10]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ Sanne Vaassen [tot 1/9]

Herentals

Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125 
ma-za 13u30-17u
❑ ‘Asian sculptures and paintings’ [16/8 
tot 29/10]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘PAUSE’ – Aldo Bakker [tot 14/8]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘My Body Is a Cage. Collectie Musée 
d’Art Contemporain de Marseille’ – Yves 
Klein, Arnulf Rainer, Bruce Nauman, 
Tony Oursler, Nan Goldin, ZOO/Thomas 
Hauert... [tot 25/9]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo, 1 april tot 30 sept: 10-12u30 / 
13u30-18u – 1 okt tot 31 maart: 
10-12u30 / 13u30-17u30
❑ ‘Au Fond – Hedendaagse kunst tussen 
landschap en decor’ – Katleen Vinck & 
Wim Wauman [tot 13/11]

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
❑ ‘Bewogen beweging’ – Theo Jansen 
– Zoro Feigl [tot 30/10] 

❑ ‘Retrospectieve’ – Roger van de 
Wouwer [tot 30/10] ❑ ‘Collection’ – 
herman de vries, Maarten Vanden Eynde, 
Paul Joostens, E.L.T. Mesens...  
[tot 30/10]

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236 
wo-ma 11-18u
❑ Dieter Mammel [tot 1/8]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr,ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Selection IV’ – Amedée Cortier,  
Willy De Sauter, Ann Veronica Janssens, 
Guy Mees, Boy & Eric Stappaerts, 
Walter Swennen, Dan Van Severen, 
Didier Vermeiren [tot 1/8]

Samuel Vanhoegaerden Gallery
Zeedijk 720 – 0477 510 989 
za-zo, vakantiedagen 11-18u (en op 
afspraak)
❑ ‘Key works 1968 – 2016’ – Jan van 
Munster [6/8 tot 11/11]

Voormalig gebouw Belastingen
Majoor Vandammestraat 4 
info@55zdk.com 
za-ma 16-21u
❑ ‘55 Zimmer der Kunst’ [6/8 tot 15/8]

Koksijde

Kunstencentrum Ten Bogaerde
gemeente Koksijde, Ten Bogaerdelaan 10 
058 51 29 10 
wo-zo 10-17u
❑ ‘Les Pierres Sauvages. Le Frac 
Nord-Pas de Calais à Coxyde’ – Pierre 
Huyghe, Donald Judd, Gilberto Zorio, 
Matt Mullican, Berlinde De Bruyckere... 
[tot 31/8]

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 4/9] 
❑ ‘From A to K.’ – Aglaia Konrad [tot 
18/9] 
❑ ‘Twisted Strings/Cera-collectie’ – Jo 
Delahaut, Walter Leblanc, Ann Veronica 
Janssens, Dan Van Severen, Lili Dujourie, 
Katrien Vermeire... [tot 4/9] 
❑ Salla Tykkä [tot 11/9]

Lier

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499 38 25 31 
do-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Dopplereffect’ – Jens Brand, Ceal Floyer, 
Koen Sels, Konrad Smolenski, Floris 
Vanhoof, Richard T. Walker... [tot 24/7]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Biënnale van de Schilderkunst 2016 
– Yoknapatawpha’ – Gust De Smet, Jef 
Geys, Carole Vanderlinden, Jan 
Schoonhoven, Thomas Bogaert, Le 
Corbusier... [tot 9/10]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00 
do-zo 10-18u
❑ ‘Photo Event 2016’ – Michael Kenna, 
Friederike von Rauch, Popel Coumou, 
Eelco Brand, Bae Bien-U... [tot 21/8]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Grote Prijs Ernest Albert 2016. Prijs 
voor tekenkunst & vrije grafiek’ – Arpaïs 
Du Bois, Stijn Cole, Tom Liekens, Gideon 
Kiefer, Carole Vanderlinden... [tot 21/8] 
❑ ‘Photo Event 2016’ – Michael Kenna, 
Friederike von Rauch, Popel Coumou, 
Eelco Brand, Bae Bien-U... [tot 21/8] 
❑ Anton Cotteleer [10/9 tot 6/11] 
❑ Tuur en Flup Marinus [10/9 tot 6/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ Arne Bastien [28/8 tot 25/9]

Menen, Wervik, Zonnebeke en Ieper

Menin Road – Ypernstrasse
wo-zo 10-18u
❑ ‘Landscape, Form & Psyche. 40 
nationale en internationale kunstenaars 
– curator: Johan Tahon’ – Max 
Beckmann, Andrej Tarkovski, Georges 
Minne, Guillaume Apollinaire, Wilhelm 
Lehmbruck, Eva Kotatkova... [tot 25/9]

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] 
❑ ‘Holy Molecule’ – Honoré d’O [tot 4/9] 
❑ ‘Comitee Mu.ZEE 2.0 stelt voor #4: 
The Chouas’ – Saddie Choua [tot 18/9]

Provinciedomein Raversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636 
00 32 59 70 22 85 
10u30-18u
❑ ‘Manmade. Hedendaagse kunst over de 
relatie tussen mens en aarde’ – Mark 
Dion, Luc Deleu, CosCo, Frans Gentils, 
Tuur Van Balen en Revital cohen... 
[tot 2/10]

ju
li 

—
 s

ep
t

20
16

Residents in: 
Jayne Dent (UK)
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Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Collector’s Room #12’ – Stephan 
Balkenhol, Marc Bauer, Jan Fabre, 
Melissa Gordon, George Little, Benjamin 
Moravec [7/9 tot 9/10] ❑ Nasan Tur [7/9 
tot 9/10] ❑ ‘Tropism’ – Gabriele 
Beveridge [7/9 tot 9/10]

Oudenaarde

Scaldis Kunstparcours
op diverse historische locaties te 
Oudenaarde – 055 31 72 51 
di-zo 10-17u30
❑ ‘Scaldis, tentoonstelling over leven 
langs en in de Schelde te Oudenaarde 
– curator: Johan Tahon’ – Patrick Van 
Caeckenbergh, Raf Buedts, Michael 
Borremans, Honoré d’O... [tot 11/9]

Sint-Amands

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71  
052/33.08.05 
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u
❑ ‘Emile Verhaeren, een dichter voor 
Europa’ [tot 27/11]

Sint-Niklaas

Coup de Ville 2016
meeting point: WARP contemporary art 
platform: Apostelstraat 20 
0496 97 42 37 
do-zo 10-17u
❑ ‘Hedendaagse kunst op 20 locaties in 
Sint-Niklaas’ – Katja Aufleger, Dirk 
Zoete, Catriona Leahy, Wieteke Heldens, 
Wim Wauman, Erik Nerickx... [9/9 tot 
9/10]

Tentoonstellingszaal Zwijgershoek
Zwijgershoek 14 
di-za 14-17u, zo 11-17u
❑ Marcel Maeyer [tot 15/8]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ Valentin Dommanget [31/7 tot 25/9]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘in de wind’ – Jan Kempenaers [tot 25/9] 
❑ ‘De wand’ – Jonas Raps [tot 25/9] 
❑ ‘Summer of Photography’ – Bart 
Lodewijks [tot 4/9] 
❑ ‘Architectuurornamenten 2013-2015’ 
– Marion Möller [tot 4/9]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Within Me’ – Nick Andrews [tot 21/8] 
❑ Peter De Cupere [10/9 tot 22/1/2017]

Veurne

Emergent
Grote Markt 26 
juli-aug: vr-zo 14-18u, sept: za-zo: 14-18u
❑ ‘Meervoud’ – Jerry Galle, Eran 
Schaerf, Bas van den Hurk, Eylem 
Aladogan, Rachel Koolen, Jo Caimo... 
[tot 18/9] ❑ ‘The Algorists’ – Peter 
Beyls, Harold Cohen, Vera Molnar, Lillian 
Schwartz, Roman Verostko [tot 18/9]

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Gemengde technieken op Japans 
papier en nieuwe marines geschilderd 
volgens de traditie van de Vlaamse 
Meesters in het atelier ‘Vox Maris’, 
Zeedijk te De Panne’ – Rita 
Vansteenlandt [tot 30/10]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ Thorsten Brinkmann [28/8 tot 20/11]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Greet Billet / Dirk Verhaegen / John 
Van Oers [13/9 tot 11/10]

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] 
❑ ‘Plattform Aachen. The Ludwig Forum 
– Idea, Planning, Realization’ [tot 25/9] 
❑ ‘Around the world in 86 days. The 
Forum for different worlds – 25 years 
Ludwig Forum Aachen’ [tot 25/9]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ ‘Inintelligible’ – Angelica Fernandez 
Ortiz [tot 31/7] ❑ ‘Preis für Junge Kunst’ 
[11/9 tot 16/10]

Augsburg

Staatsgalerie Moderne Kunst im 
Glaspalast
(0821) 324 – 4107 di 10-17u
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/10] ❑ ‘Rompeflasche – zeitgenös-
sischer Kunst aus Ecuador’ [tot 9/10]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ Katharina Grosse [tot 9/10]

Berlin

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
wo-ma 11-19u, do 11-21u
❑ ‘9. Berlin Biennale für zeitgenössische 
Kunst – curated by DIS’ [tot 18/9]

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... [tot 19/9]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ Erwin Wurm [tot 22/8] ❑ ‘Modern 
visionaries’ – Paul Scheerbart, Bruno 
Taut, Paul Goesch [tot 31/10] 
❑ ‘The IBB-Videolounge’ – Haegue Yang 
[tot 25/7] ❑ ‘Dada Africa – Dialogue 
With The Foreign’ [5/8 tot 7/11]

Das Verborgene Museum
Schlüterstr. 70 – 030 313 36 56 
do-vr 15-19u, za-zo 12-16u
❑ ‘Alice Lex-Nerlinger 1893–1975, 
Fotomonteurin und Malerin’ [tot 7/8]

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
❑ ‘Neue Galerie: The Black Years. 
Histories of a Collection: 1933–1945’ 
[tot 21/8] ❑ ‘Sculpture as Place, 
1958-2010’ – Carl Andre [tot 18/9] 
❑ ‘Chronographia’ – Gülsün Karamustafa 
[tot 23/10] ❑ ‘Capital: Debt–Territory–
Utopia’ [tot 6/11]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 12-21u
❑ ‘9. Berlin Biennale für zeitgenössische 
Kunst – curated by DIS’ [tot 18/9]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘The Maya – Language of Beauty’ [tot 
7/8] ❑ ‘NO, IT IS!’ – William Kentridge 
[tot 21/8] ❑ ‘Nature & Politics’ – 
Thomas Struth [tot 18/9] ❑ Berenice 
Abbott (1898-1991) [tot 3/10]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ Clemens von Wedemeyer [tot 31/7] 
❑ Elizabeth Price [tot 29/7]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ‘Asylum’ [27/8 tot 30/10]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, 
zo 11-18u
❑ Anohni/ My Truth/ James Elaine / 
Peter Hujar/ Kazuo Ohno [23/7 tot 16/10]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Christoph Büchel [tot 6/11]

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... [tot 23/7]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Mary & der Vulkan – eine 
meteorologische Phantasmagorie’ – 
Johann Wilhelm Schirmer, Hans Hollein, 
Michael Buthe, Elizabeth Peyton, Agnes 
Scherer, Alex Nowak... [tot 14/8]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Karl Schmidt-Rottluff Scholarship. 
The Exhibition 2016’ [tot 11/9]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ Charlotte Prodger [6/8 tot 16/10]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Super Meta Maxi’ – Jean Tinguely 
[tot 14/8] ❑ ‘Pioneer of Abstraction. 
Works from the Kemp collection’ – Carl 
Buchheister [tot 14/8] ❑ ‘German Grobe 
and the Düsseldorfer School of Painting 
in Katwijk. The donation from Eberhard 
Bieber, Düsseldorf’ [tot 5/2/2017] 
❑ ‘Summersun. Captured on paper in the 
collection of prints and drawings’ – 
James Ensor, Martial Raysse, Karl 
Schmidt-Rottluff, Heinrich Zille, Anders 
Zorn... [22/7 tot 23/10]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘Le noir’ – Pierre Soulages [tot 30/10] 
❑ ‘Weird and Wonderful. Los 
Carpinteros, Ouyang Chun and favourite 
pieces from the Olbricht Collection’ [tot 
30/10] ❑ ‘Antikörper/OTC’ – Gereon 
Krebber [tot 24/7] ❑ ‘Dialogues – The 
Looser Collection at the Museum 
Folkwang’ – Rodin/Giacometti, Pollock/
Twombly, Rothko/Serra… [tot 30/10] 
❑ ‘Heinrich Kühn’s Cabinet – the 
Photographer’s Love for his Materials’ 
[tot 21/8] ❑ Katharina Fritsch [tot 
30/10] ❑ ‘Writing Pictures – Picture 
Writing. Chinese Poster and Book Design 
Today’ [tot 31/7] ❑ ‘World through a 
Creative Lens. The Life’s Work of a 
Photographer’ – Peter Keetman [tot 
31/7] ❑ ‘Drawings and Prints 
1968-2016’ – Richard Deacon [26/8 tot 
13/11]

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
❑ ‘Good Space – politische, ästhetische 
und urbane Räume’ – Martin Creed, Jon 
Rafman, Ryan Trecartin, Stephen 
Willats... [tot 21/8] 
❑ ‘ICA – EVERYTHING IS 
ARCHITECTURE: Bau Magazine from 
the 60s and 70s’ [tot 21/8]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Between the sun and the moon. The 
Rediscovery of Indian Handcraft’ – 
Studio Mumbai [tot 21/8] ❑ ‘Yesterdays 
Future. Visionary Designs from Future 
Systems and Archigram’ [tot 18/9] 
❑ ‘BDA Architekturpreis’ [tot 16/10]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘An Imagined Museum. Works from 
the Centre Pompidou, the Tate and the 
MMK’ [tot 4/9] ❑ ‘Sacrifice and 
Harmony’ – Kader Attia [tot 14/8] 
❑ ‘MMK 1. 25 Years MMK Museum für 
Moderne Kunst – New Collection 
Presentation’ [tot 6/6/2017]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘the All-Over’ – Amy Sillman [tot 4/9]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ Peter Halley [tot 21/8] ❑ ‘Pioneers of 
the Comic Strip. A Different Avant-
Garde’ [tot 18/9] ❑ ‘Art for All. The 
Colour Woodblock Print in Vienna ca. 
1900’ [tot 3/10]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234 
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘The Heroes’ – Georg Baselitz [tot 
23/10] ❑ ‘Heaven on display – The 
Altenberg Altar and Its Imagery’ [tot 25/9]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0 
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von 
Hieronymus Bosch’ [tot 11/9]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Homo Americanus’ – Raymond 
Pettibon [tot 11/9] ❑ Ken Schles – 
Jeffrey Silverthorne – Miron Zownir [tot 
7/8] ❑ Andreas Slominski [tot 21/8] 
❑ ‘VisualLeader: The Best of Magazines 
and the Internet’ [26/8 tot 30/10]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Carceri’ – Giovanni Battista Piranesi 
[tot 21/8] ❑ Geta Bratescu [tot 7/8] 
❑ ‘Quasi-Pagan Serial’ – Haegue Yang 
[tot 30/4/2017] ❑ ‘Drawing Rooms. 
Trends in Contemporary Graphic Art – 
PART I’ – Jürgen Klauke, Hanne 
Darboven, James Rosenquist, John Cage, 
Rosemarie Trockel, Jorinde Voigt... [tot 
30/10] ❑ ‘Honey, I rearranged the 
collection. The Magic of Things. Perfidious 
Objects’ [tot 29/1/2017] ❑ ‘Painting the 
Gaze’ – Édouard Manet [tot 4/9]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Stellung nehmen’ [tot 21/8] 
❑ ‘100 Jahre Kestner Gesellschaft: 
Stellung nehmen’ [tot 13/11] 
❑ Monika Baer [4/9 tot 13/11]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511 32 45 94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ ‘Körper und Bühnen’ – Alexandra 
Bachzetsis, Vaginal Davis, Adam Linder, 
Shahryar Nashat [tot 28/8]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511 168 438 75 
di 10-20u, wo-zo 10-18u
❑ ‘The Big Shots’ – Niki de Saint Phalle 
[tot 29/1/2017] ❑ ‘130% Sprengel – 
Sammlung Pur’ – Pablo Picasso, Max 
Beckmann, Anna Oppermann, Meret 
Oppenheim, Julian Rosefeldt... [tot 
29/1/2017] ❑ ‘Geburt der Moderne. 
Kunst um 1910 aus der grafischen 
Sammlung’ [tot 18/9]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021 99 44 30 0 
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Unsettling Green’ – Michaël 
Borremans, Martin Walde, Thomas 
Huber, Xu Zhen, Aaron van Erp... [tot 
14/8] ❑ ‘Aspects of Dissolving Images 
Works – Photography’ – Andreas 
Gefeller, Fabian Marti, Taiyo Onorato & 
Nico Krebs [tot 9/10]

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] 
❑ ‘Film–Movement–Trick’ – Ágnes Háy / 
Dóra Maurer [tot 11/9] ❑ ‘Angles & 
Angels’ – Noa Eshkol [tot 11/9]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0 
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘GLOBALE: Global Control and 
Censorship’ [tot 31/7] ❑ ‘Allah’s 
Automata. Artifacts of the Arab Islamic 
Renaissance (800–1200)’ [tot 7/8] 
❑ ‘New Sensorium. Exiting from Failures 
of Modernization’ [tot 4/9] 

❑ ‘The Modernization Process of 
Chinese Art’ [tot 21/8] ❑ ‘Territorial 
Agency – Museum of Oil’ [tot 21/8] 
❑ ‘The Appearance of That Which Cannot 
be Seen’ – Armin Linke [tot 21/8] 
❑ ‘Reset Modernity!’ – Albrecht Dürer, 
John Martin, Sophie Ristelhueber. Pierre 
Huyghe, Thomas Struth, Jeff Wall.. [tot 
21/8] ❑ ‘ZKM_Gameplay. The Game 
platform at the ZKM. Restart the Game!’ 
[tot 31/12/2017] ❑ ‘Vienna Circle – 
Digital Logic and Scientific Philosophy’ 
[tot 7/8] ❑ ‘Aby Warburg. Mnemosyne 
Bilderatlas’ [tot 6/11] ❑ ‘Schülerstipen-
diatInnen des ZKM stellen aus’ [tot 7/8] 
❑ ‘Die Stadt ist der Star 2016 – Digitale 
Wasserspiele’ [21/7 tot 24/9] ❑ ‘Sound 
on Paper’ – Milan Grygar [23/7 tot 30/10]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Werklinien’ – Joseph Beuys [tot 4/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221 21 70 21 
di-zo 11-18u
❑ ‘SHHHHH’ – Catharine Czudej [tot 4/9]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘2016 Wolf gang Hahn Prize’ – Huang 
Yong Ping [tot 28/8] ❑ ‘We Call It 
Lud wig. The Museum Ludwig Is Turning 
40!’ [27/8 tot 8/1/2017] ❑ ‘Master of 
Beauty: Karl Schenker’s Glamorous 
Images’ [10/9 tot 30/12]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Das Echo der Utopien. Tanz und 
Politik’ [tot 29/1/2017] ❑ ‘Urban 
Decorations – die dekorierte Stadt’ – 
Max Regenberg [tot 16/10]

Temporary Gallery – Centre for 
contemporary art
Mauritiuswall 35 – 0221 302 344 66 
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘One Month: After the materialization 
of the art object’ [tot 31/7] 
❑ ‘Straub/Huillet/Weiss: Fremdheit 
gegenüber unserer engen, vertrauten 
Welt’ [10/9 tot 18/12]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u
❑ ‘Memory, the City and Art II: For 
Marcel Broodthaers’ [tot 14/8] ❑ ‘In the 
Print Room: Drawing or Design ? Fine 
Art versus Applied Art’ [2/9 tot 20/11]

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... [tot 31/7] 
❑ ‘More Mies: 13th Krefelder 
Architekturtage’ [2/9 tot 4/9]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0 
di-zo 11-17u
❑ ‘Reopening Kaiser Wilhelm Museum: 
The adventure of our collection I’ [tot 
21/6/2017]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Schöne Bescherung’ – Sigmar Polke/
Gerhard Richter [tot 28/8] 
❑ ‘Theoretical Beach’ – Diango 
Hernandez [tot 28/8]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Arche. Masterpieces of the Collection’ 
[tot 8/1/2017] 
❑ Hannah Höch [tot 14/8] 
❑ ‘Sovak. Clear vision[s]’ [2/9 tot 3/10]

Mannheimer Kunstverein
Augustaanlage 58 – 0621- 40 22 08 
di-zo 12-17u
❑ ‘Meisterschülerinnen und 
Meisterschüler der staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Karlsruhe zu Gast 
im Mannheimer Kunstverein’ [tot 21/8]

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 23/10]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ ‘Peter Mertes Stipendium 2015: 
Studio for Propositional Cinema’ – 
Phung-Tien Phan [tot 14/8] 

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228 91 71 200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Pina Bausch and the Tanztheater’ [tot 
24/7] ❑ ‘The Bauhaus: It’s All Design’ 
[tot 14/8] ❑ ‘Enjoy Your Life!’ – Juergen 
Teller [tot 25/9] ❑ ‘Parkomania. The 
Landscaped Gardens of Prince Pückler 
(1785–1871) ‘ [tot 18/9] ❑ ‘The Rhine. 
The Biography of a European River’ [9/9 
tot 22/1/2017]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘RealTIME. The Art of Slowness’ [tot 
4/9] ❑ ‘sound move’ – Simone Forti [tot 
23/10] ❑ ‘Am Horizont’ – Thomas Huber 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Dorothea von Stetten 
Art Award. Young Art from the 
Netherlands’ – Aimée Zito Lema, Dan 
Walwin, Taocheng Wang [tot 25/9]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Power of Style’ – Max Schaffer [tot 
31/7] ❑ Ib Geertsen [20/8 tot 13/11]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24 
wo-zo 10-17u, di 10-21u
❑ ‘Kunstpreis der Böttcherstraße in 
Bremen 2016’ – Peter Wächtler, Nora 
Schultz, Julius von Bismarck, Oliver 
Laric, Franka Kaßner... [tot 18/9] ❑ ‘A 
Marquee Piece of Sod. The WWI films’ 
– Mary Reid Kelley [10/9 tot 15/1/2017] 
❑ ‘And then a Plank in Reason, broke. 
Prints and drawings about WWI selected 
by Mary Reid Kelley’ [10/9 tot 15/1/2017]

Dresden

Kunsthalle im Lipsiusbau
Brühlsche Terasse, 01067 Dresden 
0351 49142000 
di-zo 10-18u
❑ ‘Die Vermessung des Unmenschen. Zur 
Ästhetik des Rassismus’ – Bernhard 
Struck, Emmanuel Frémiet, Fabio Mauri, 
Gert Jan Kocken... [tot 7/8]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203 283 26 30 
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ Jeppe Hein [tot 3/10] ❑ ‘Von Rodin bis de 
Bruyckere. Die Oberfläche als Bedeutungs-
träger in der Skulptur’ – Medardo Rosso, 
Constantin Brancusi, Max Bill, Julian Opie, 
Rebecca Horn... [tot 23/10]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ ‘Mein Gedicht heißt Farbe’ – Rolf-
Gunter Dienst [tot 4/9]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Artists’ Painters’ – Cora Chohen, Greg 
Kwiatek, Gerrit Göllner, Chris Newman, 
Pierre Alechinsky... [tot 21/8] 
❑ ‘Jubiläumsausstellung Günther-Peill-
Stiftung 1986–2016. Preisträgerin und 
Stipendiaten der Günther-Peill-Stiftung 
2014-2016’ – Haris Epaminonda, Robert 
Elfgen, Rana Hamadeh [4/9 tot 20/11]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Henkel – The Art Collection’ [tot 
14/8] ❑ Dominique Gonzalez-Foerster 
1887-2058 [tot 7/8] ❑ ‘Not Abstract’ 
– Andreas Gursky [tot 6/11]
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National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Dutch Flowers’ – Ambrosius 
Bosschaert the Elder, Jan van Huysum, 
Rachel Ruysch... [tot 28/8] 
❑ ‘My Back to Nature’ – George Shaw 
[tot 30/10] ❑ ‘Painters’ Paintings: From 
Freud to Van Dyck’ [tot 4/9]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Ai Weiwei 360 – Experience the show 
online’ [tot 20/11] ❑ ‘Ken Howard’s 
Switzerland. Academicians in Focus’ [tot 
23/10] ❑ ‘The Graphic Work 1961 – 
2016’ – Bill Jacklin RA [tot 28/8] 
❑ ‘Floating Ideas’ – Peter Cook RA [tot 
2/10] ❑ ‘Summer Exhibition 2016’ [tot 
21/8] ❑ ‘82 Portraits and 1 Still-life’ 
– David Hockney [tot 2/10] 
❑ ‘Thought of Train of Thought’ – Ron 
Arad [tot 1/1/2017]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David 
Tremlett [tot 31/12] 
❑ ‘Display: Anwar Shemza’ [tot 21/11] 
❑ ‘Display: Jo Spence’ [tot 21/11] 
❑ ‘Display: Hockney’s Double Portraits’ 
[tot 21/11] ❑ ‘Display: Art and Alcohol: 
the role of alcohol in British art from the 
19th century to modern day’ [tot 28/9] 
❑ ‘Conceptual Art in Britain: 1964–1979’ 
[tot 29/8] ❑ ‘Pablo Bronstein: Historical 
Dances in an Antique Setting’ [tot 9/10] 
❑ ‘Painting with Light. Art and 
Photography from the Pre-Raphaelites to 
the modern age’ [tot 25/9]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘Display: Artist rooms. Joseph Beuys 
– London’ [tot 31/12] ❑ Mona Hatoum 
[tot 21/8] ❑ Bhupen Khakhar [tot 6/11] 
❑ ‘Soul of a Nation: Art in the Age of 
Black Power’ [tot 22/10] 
❑ ‘The EY Exhibition: Wifredo Lam’ 
[14/9 tot 8/1/2017]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Spirit Drawings’ – Georgiana 
Houghton (1814-1884) [tot 11/9] 
❑ ‘Regarding Trees’ – Fra Bartolommeo, 
Jan van Goyen, Claude Lorrain, John 
Constable... [tot 25/9]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Display: Content and Form – Alison 
Britton’ [tot 4/9] ❑ ‘Display – Curtain 
Up: Celebrating 40 Years of Theatre in 
London’ [tot 31/8] ❑ ‘Undressed: A Brief 
History of Underwear’ [tot 12/3/2017] 
❑ ‘Engineering the World: Ove Arup and 
the Philosophy of Total Design’ [tot 6/11] 
❑ ‘You Say You Want a Revolution? 
Records and Rebels 1966-70’ [10/9 tot 
26/2/2017]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Imprint 93’ – Jeremy Deller, Martin 
Creed, Peter Doig, Chris Ofili, Fiona 
Banner [tot 25/9] ❑ ‘Barjeel Art 
Foundation Collection: Imperfect 
Chronology – Mapping the Contemporary 
I’ [tot 14/8] ❑ ‘Children’s Commission 
2016: Edwina Ashton’ [tot 14/8] 
❑ ‘Artists’ Film International’ – Karin 
Sander, Igor Jesus, Igor Bošnjak [tot 7/8] 
❑ ‘Looking at Pictures’ – Mary Heilmann 
[tot 21/8] ❑ ‘Light Works’ – Keith Sonnier 
[tot 11/9] ❑ ‘Zeyno Pekünlü and The 
Institute for New Feeling; Artists’ Film 
International’ [9/8 tot 2/10]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45 
ma,wo,vr-zo 11-19u, do 11-23u
❑ ‘Le gypse’ – Lara Almarcegui [tot 4/9] 
❑ ‘Le bruit des bonbons – The Astounding 
Eyes of Syria’ – Benjamin Loyauté [tot 
4/9] ❑ ‘Swings’ – Max Mertens [tot 8/8] 
❑ ‘BLACKBOX’ – Filip Markiewicz [tot 
1/8] ❑ ‘BLACKBOX’ – Sophie Jung [3/8 
tot 29/8] ❑ ‘BLACKBOX’ – Nora Wagner 
et Romain Simian [31/8 tot 3/10]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Von den Strömen der Stadt / On the 
currents of the city – New positions on 
the relationship between art, urbanism 
and the public’ – Felix Kalmenson, Arne 
Schmitt, Palina Vetter, Rhein Verlag, 
Isabella Fürnkäs / Lukas von der Gracht, 
Britta Thie... [tot 23/10]

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] ❑ ‘A History. Contemporary Art 
from the Centre Pompidou’ [tot 4/9] 
❑ ‘Capsule 06: Sara MacKillop’ [tot 18/9] 
❑ ‘Capsule 05: João Maria Gusmão & 
Pedro Paiva’ [tot 18/9] 
❑ ‘No Place Like Home — Sammlung 
Goetz at Haus der Kunst’ [tot 8/1/2017] 
❑ Michael Buthe [tot 20/11]

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] 
❑ ‘I Made A Terrible Mistake’ – Rochelle 
Feinstein [tot 7/9] ❑ ‘Favorites III: New 
Art From Munich’ – [26/7 tot 30/10]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘Staged! Spectacle and Role Playing 
in Contemporary Art ‘ – Hans-Peter 
Feldmann, Jeff Wall, Stan Douglas, 
Markus Schinwald, Candida Höfer... 
[19/8 tot 6/11]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
1/2/2017] ❑ ‘Schiff Ahoy. Contemporary 
Art from the Brandhorst Collection’ [tot 
1/2/2017] ❑ ‘Double Garage’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 31/10]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u, do 10-20u 
/ Neue P.: wo-ma 10-18u, do 10-20u
❑ ‘The Good, The Bad, The Ugly’ – 
Konstantin Grcic [tot 18/9] ❑ ‘Neues 
Sehen. Photography of the 1920’s and 
1930’s from the Ann and Jürgen Wilde 
Foundation’ [tot 1/9] ❑ ‘New collection 
display of modern art’ [tot 31/10] 
❑ ‘Outskirts/Randlagen’ – Bernd and 
Hilla Becher, Lewis Baltz, Robert Adams, 
Stephen Shore, Joachim Brohm, Sven 
Johne... [tot 31/10] ❑ ‘Himalaya 
Goldsteins Stube, 1998/99’ – Pipilotti 
Rist [tot 31/10] ❑ ‘New Neighbours III 
– masterpieces from the collections of 
the Alte Pinakothek’ [tot 30/9] 
❑ ‘World of Malls – Architectures of 
Consumption’ [tot 16/10] ❑ ‘Murano 
glass Biennale di Venezia and Triennale 
di Milano (working title)’ [8/8 tot 16/10]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ Assume Vivid Astro Focus [tot 3/12] 
❑ ‘Michael Buthe and Ingvild Goetz – A 
friendship’ [tot 3/12] 
❑ assume vivid astro focus [tot 3/12]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Unvollendete Ordnung (Orden 
Inconcluso)’ – Carlos Garaicoa [tot 4/9] 
❑ ‘Sylvie Fleury. My Life on the Road’ 
[tot 3/10]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Einblicke in die Sammlung, Teil I’ – 
Robert Burda, Matthias Stöppler, 
Hans-Werner Padberg, Alfred 
Olschweski, Josef König... [tot 7/8] 
❑ Jannemiek Tukker [tot 31/7] 
❑ ‘Einblick in die Sammlung, Teil II’ – 
Wilke Klees, Matthias Stöppler, Alfred 
Olschewski, Karl Cornelius, Hans-Jürgen 
Fränzer... [14/8 tot 30/10]

Grand Palais
Avenue Winston-Churchill 
01.44.13.17.17 
wo 10-22u, do-ma 10-20u / Grand 
Palais, Nef: ma,wo,zo: 10-19u, 
do-za 10-22u
❑ Amadeo de Souza-Cardoso [tot 18/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Le monde à ma fenêtre’ – Josef 
Sudek (1896-1976) [tot 25/9] 
❑ ‘Se souvenir de la lumière’ – Joana 
Hadjithomas & Khalil Joreige [tot 25/9] 
❑ ‘Prévisions météo’ – Guan Xiao [tot 
25/9] ❑ ‘Satellite 9 : une proposition de 
Heidi Ballet’ [tot 25/9]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u, 1ste wo/maand 14-21u
❑ ‘Then, maybe, the explosion of a star ‘ 
– Johannes Kahrs [tot 24/7]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Présentation des acquisitions 2015 du 
Comité pour la photographie’ – J.D’ 
Okhai Ojeikere, Malik Sidibé, Kaveh 
Golestan [tot 4/9] ❑ ‘Accrochage dans 
les collections permanentes: Tacita Dean’ 
[tot 15/9] ❑ ‘Peintre du temps suspendu’ 
– Albert Marquet (1875-1947) [tot 
21/8] ❑ ‘L’intensité d’un regard’ – Paula 
Modersohn-Becker (1876-1907) [tot 
21/8] ❑ ‘Un peintre sans concession’ 
– Jacques Grinberg (1941-2011) [tot 
18/9]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Charles Gleyre (1806-1874). Le 
romantique repenti’ [tot 11/9]

Musée national Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 – 01.44.41.86.50 
wo-ma 9u30-17u30
❑ ‘Accrochage: Delacroix en modèle’ [tot 
15/9]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ Jérôme Joy et David Ryan [tot 11/9] 
❑ Dineo Seshee Bopape [tot 11/9] 
❑ Ayoung Kim [tot 29/8] ❑ ‘That 
Mountain is Coming’ – Patricia Perez 
Eustaquio [tot 11/9] ❑ Bertrand Lavier / 
Charbel-joseph H. Boutros / Mircea 
Cantor [tot 11/9] ❑ ‘Rester vivant – 
Michel Houellebecq’ [tot 11/9] ❑ Mika 
Rottenberg [tot 11/9] ❑ Marguerite 
Humeau [tot 11/9] ❑ ‘L’intervalle de 
résonance’ – Clément Cogitore [tot 11/9]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘Charity and Justice (1888)’ – William 
Hamo Thornycroft [tot 21/8] 
❑ ‘The Body Extended: Sculpture and 
Prosthetics’ – Oskar Schlemmer, Alice 
Lex-Nerlinger, Rebecca Horn, Louise 
Bourgeois, Matthew Barney... [21/7 tot 
23/10]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u50
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ – 
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12] 
❑ Ella Kruglyanskaya [tot 18/9] 
❑ Maria Lassnig [tot 18/9] ❑ ‘Francis 
Bacon: Invisible Rooms’ [tot 18/9] 
❑ ‘Liverpool Biennial 2016 – Ancient 
Greece Episode’ – Mariana Castillo 
Deball, Jason Dodge, Rita McBride, 
Andreas Angelidakis, Sahej Rahal... [tot 
16/10]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre 
020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Designing for a Living City’ [tot 
16/10] ❑ ‘Foyer: Cosmic Teta’ – Maria 
Nepomuceno [tot 29/8] 
❑ Ragnar Kjartansson [tot 4/9]

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Picassoplatz 1 – 0251 4 14 47-13 
di-zo 10-18u
❑ ‘Von Arp bis Picasso. Die Sammlung 
der Fondation des Treilles’ [tot 21/8] 
❑ ‘Giganten! Picasso und die Klassik’ 
[tot 21/8]

LWL-Museum für Kunst und Kultur
Domplatz 10 – 0251 5907 01 
di-zo 10-18u
❑ ‘Homosexuality_ies’ [tot 4/9]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 11-19u
❑ Verena Issel [21/7 tot 18/9] 
❑ ‘Inventur – Einblicke ins Archiv der 
Jahresgaben’ [2/9 tot 18/9]

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0 
dagelijks 10-18u
❑ ‘Images of the Devine in East-Asia. 
Buddhism, Jainism, and Hinduism’ [tot 
7/8] ❑ Helen Feifel [tot 7/8]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Charlotte Mumm [tot 14/8] 
❑ ‘Sonne auf Papier’ [10/9 tot 13/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Manchmal erscheinst du mir sehr 
abstrakt’ – Henriette Grahnert [tot 28/8]

Kunstverein Nürnberg
Kressengartenstraße 2 – 0911 241 562 
di-vr 14–18u, za-zo 13–18u
❑ ‘Women Food and God’ – Manuela 
Leinhoß [tot 7/8] 
❑ ‘Matador’ – Elif Saydam [tot 7/8]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Hans Hartung and Photography’ [tot 
25/9] ❑ ‘Hell (Wir haben kein Wort 
dafür) Guru’ – Giorgio Sadotti [tot 25/9]

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] 
❑ ‘Ponderosa’ – Candice Breitz [tot 
28/8] ❑ ‘Auf papier... arbeiten von willi 
baumeister’ [tot 22/1/2017]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘The artist and his Self. The abstract 
self-portrait in photography’ – Marcel 
Broodthaers, Timm Ulrichs, Camill 
Leberer, Joseph Beuys, Klaus Rinke... 
[tot 4/9] ❑ ‘Glimpses. Views. 
Impressions. – Masterworks of French 
Impressionism’ [tot 13/11]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘A Hole in the Sea’ – George Brecht, 
Barry Flanagan, Sven Johne, Tacita 
Dean, Julia Rometti / Victor Costales... 
[tot 21/8]

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... [tot 11/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Arti. Der Kunstpreis für Wolfsburger 
Künstler Ich bin so frei’ – Ali Altschaffel, 
Helga Kalversberg, Eileen Lofink, 
Christian Menzel, Hardy Wiesner... [tot 
14/8]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘Geography of Time’ – Fiona Tan [tot 
28/8] ❑ ‘Experience beauty through 
sound – Acoustic Pavilion’ – Yuri Suzuki 
[tot 28/8] ❑ ‘Tempting Art’ – Pour 
Valcucine, Maurizio Galante & Tal 
Lancman [tot 19/9] 
❑ Wim Delvoye [tot 8/1/2017]

Nederland
Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
di-zo 11-17u
❑ ‘Soft Power – Arte Brasil. 38 
Braziliaanse hedendaagse kunstenaars 
en kunstenaarsgroepen’ – Angelo 
Campos, Efrain Almeida, OPAVIVARÁ! 
(group), Rivane Neuenschwander, Athos 
Bulcão... [tot 28/8]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Ruimte + kleur – Van CoBrA naar 
New Babylon’ – Constant [tot 25/9]

Amsterdam

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Unresolved’ – Gabriel Lester [tot 
2/10]

De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84 
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ ‘Once in a Lifetime’ – Daniëlle van 
Ark, Michaël Borremans, Stan Brakhage, 
Amie Dicke, Folkert de Jong, Job 
Koelewijn, Muntean/Rosenblum, Yehudit 
Sasportas [tot 28/8]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Master of Light’ – Robby Müller [tot 
4/9]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 
10-18u
❑ Helmut Newton [tot 4/9]

Framer Framed
IJpromenade 2 – 020 763 09 73 
di-zo 14-22u
❑ ‘What We Have Overlooked: Museum 
Arnhem te gast bij Framer Framed, 
samengesteld door Mirjam Westen’ – 
Lidwien van de Ven, Kara Walker, Remy 
Jungerman, Ria Pacquée, Melanie 
Bonajo... [tot 21/8]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46 
di-za 13-18u
❑ ‘Preview’ – Eylem Aladogan, Femmy 
Otten, Jennifer Tee, Raphaela Vogel, 
Taocheng Wang [tot 30/7] 
❑ Femmy Otten [10/9 tot 5/11]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ Klaas Kloosterboer, François Dey, Jaap 
Kroneman, Marijke van Warmerdam, 
Lily van der Stokker, Olivier Mosset, 
Voebe De Gruyter, Takako Saito, John M 
Armleder, David Horvitz... [21/7 tot 
27/8]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020 531 89 89 
di-zo 11-18u
❑ Stephen Shore [tot 4/9] 
❑ ‘Shores Like You’ – Scarlett Hooft 
Graafland [10/9 tot 4/12]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ Stefaan Dheedene [28/8 tot 25/9]

PS
Madurastraat 72 
vr-za 13-17u
❑ ‘Spectral Variations’ – Matthew Allen 
[tot 27/8] 
❑ ‘Bimbo’ – Peter Schuyff [4/9 tot 
16/10]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ Joris Geurts [17/9 tot 29/10]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571 
di-zo 11-18u
❑ Roger Ballen [tot 7/8] 
❑ Valérie Favre [28/8 tot 8/1/2017]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Parts of the world – Retrospektive’ – 
Tony Cragg [tot 14/8] 
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [13/9 
tot 19/2/2017]

Frankrijk
Biot

Musée National Fernand Léger
Chemin du Val de Pôme – 04.93.33.42.20 
do-ma 10-18u
❑ ‘L’été 1954 à Biot: Architecture/
Formes/Couleur – Fernand Léger et le 
groupe Espace’ [tot 26/9]

Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u, vr 14-20u
❑ Laure Prouvost / Wade Guyton [tot 25/9]

Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres 
(0)3 28 65 84 20 – wo-zo 12-18u
❑ ‘Wild at Art – La peinture dans les 
années 1980, dans la collection du Frac 
Nord-Pas de Calais’ – Günther Förg, 
Michael Buthe, Martin Disler, Otto Zitko, 
Arnulf Rainer... [tot 28/8] ❑ ‹Œuvres de 
la collection: MGM, 1975 / A Ballet 
Shoe, 1975 / The Jump, 1978› – Jack 
Goldstein [10/8 tot 28/8]

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
❑ ‘Under The Water’ – Tadashi 
Kawamata [tot 15/8] ❑ ‘Sublime. Les 
tremblements du monde’ [tot 5/9] 
❑ ‘Entre deux horizons. Avant-gardes 
allemandes et françaises du 
Saarlandmuseum’ [tot 16/1/2017]

Frac de Lorraine
Rue des Trinitaires 1 – 03 87 74 20 02 
di-vr 14-19u za-zo 11-19u
❑ ‘Zones Sensibles. La carte fait-elle le 
monde ?’ – Bernard Heidsieck, Marco 
Godinho, Bernard Heidsieck, Yoko Ono, 
Mona Vatamanu – Florin Tudor... [tot 23/10]

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] ❑ ‘Passeurs (2e 
partie): Expositions-dossiers réalisées à 
partir des collections du Musée national 
d’art moderne’ [tot 31/8] ❑ ‘Cher(e)s 
Ami(e)s : Hommage aux donateurs des 
collections contemporaines’ [tot 
6/2/2017] ❑ ‘L’ironie à l’oeuvre’ – Paul 
Klee [tot 1/8] ❑ Pierre Paulin [tot 22/8] 
❑ ‘Under Shadows / Lauréat du Prix 
Marcel Duchamp 2015’ – Melik Ohanian 
[tot 15/8] ❑ ‘Un art pauvre’ [tot 29/8] 
❑ ‘La Collection Thea Westreich Wagner 
et Ethan Wagner’ [tot 6/2/2017] 
❑ ‘Hommage à Jacqueline Picasso’ [tot 
5/9] ❑ ‘Beat Generation’ [tot 3/10]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50 
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Le Grand Orchestre des Animaux, 
inspiré par l’oeuvre de Bernie 
Krause’ – Mauricio Rocha et Gabriela 
Carrillo, Hiroshi Sugimoto, Raymond 
Depardon et Claudine Nougaret, Shiro 
Takatani, Ryuichi Sakamoto, Cyprien 
Tokoudagba... [tot 8/1/2017]

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]

Opening: 02.07.2016, 17:00–19:00
 Vleeshal Markt, Middelburg
 www.vleeshal.nl

Open:
wo-vr / Wed-Fri: 13:00–17:00
za-zo / Sat-Sun: 11:00–17:00

03.07.2016–11.09. 2016 

Surv
iva

l G
ui

de
s f

or
 B

all
roo

m Dancers, Renovators,

Soft
ba

ll 
M

om
s, 

 W
or

king Parents and

 Tro
ub

le
d 

Fo
lk

 in
 General

 Moyra Davey, 
Martin Kohout, 

Katja Novitskova,  
Laure Prouvost,  

Jay Tan

Vleeshal gesloten i.v.m. kermis van 5 augustus – 11 augustus 
Vleeshal will be closed during the fair from August 5 – August 11
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Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Wonen in de Amsterdamse School. 
Ontwerpen voor het interieur 1910-1930’ 
[tot 28/8] ❑ ‘Scenes’ – Avery Singer [tot 
2/10] ❑ ‘Multiplyplex’ – Bernadette 
Corporation [tot 28/8] ❑ ‘Color Studies 
1976-2014’ – Jan Dibbets [tot 31/7] 
❑ ‘I have ten thousand compound eyes 
and each is named suffering’ – Jon 
Rafman [tot 14/8] ❑ ‘Opwinding – Een 
tentoonstelling van Rudi Fuchs’ – Walter 
Nikkels, Piet Mondriaan, Bruce Nauman, 
A.R. Penck, Tracey Emin, Mario Merz... 
[tot 2/10] ❑ ‘Dream out Loud! Designing 
for tomorrow’s demands’ [26/8 tot 
1/1/2017] ❑ Magali Reus [10/9 tot 
27/11] ❑ ‘Horseday’ – Mohamed 
Bourouissa [10/9 tot 1/1/2017]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 9-18u, vr 9-22u
❑ ‘De waanzin nabij. Van Gogh en zijn 
ziekte’ [tot 25/9]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ Akio Igarashi and Takashi Suzuki [3/9 
tot 1/10]

Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84 
di-za 12-18u
❑ ‘Tekeningen’ – Gopal Dagnogo, Iris 
Kensmil, Erik Mattijssen, Thierry Oussou, 
Herman Zeinstra... [3/9 tot 24/9] 
❑ ‘Boek-presentatie van Gam 
Bodenhausen’ [3/9 tot 24/9]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Cartographies of Human Sensation’ 
– Jonathan Reus en Sissel Marie Tonn 
[tot 14/8] ❑ ‘Magnetoceptia’ – Dewi de 
Vree & Patrizia Ruthensteiner [tot 14/8] 
❑ ‘Ectogenesis: Plant-Human Monsters’ 
– Špela Petric [28/8 tot 23/10]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie’ – Marlene Dumas, Pyke 
Koch, Henry Moore, Carel Willink... [tot 
31/12] ❑ ‘I want it to be soft – The journey 
of Bas Kosters’ [tot 4/9] ❑ ‘Sonsbeek 
2016: transHISTORY. This is my truth, tell 
me yours’ – Otobong Nkanga, Tiffany 
Chung, Ruangrupa, Roy Villevoye en Jan 
Dietvorst, Eva Kot’átková... [tot 18/9] 
❑ ‘Jubileumtentoonstelling Plaatsmaken: 
Parelgoud’ [tot 2/10]

Sonsbeek 2016
Park Sonsbeek (startpunt molenplaats 
open: 10-17u) – Museum Arnhem – Stad 
Arnhem – ruru huis – Museum Bronbeek 
026 – 303 19 40 
ma-zo 11-17u
❑ ‘Sonsbeek 2016: transACTION’ [tot 18/9]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘Een dier, een nacht, een schreeuw, 
een mens’ [tot 18/9] ❑ ‘Hier voel je dat 
de wereld draait. Collectie Kranenburgh’ 
[tot 27/11] ❑ ‘Gedroomde ruimte’ – Siet 
Zuyderland [tot 28/8] ❑ ‘Overmacht. 
Armando in Bergen’ [tot 27/11]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Parkingallery (Teheran, Iran). Hotel 
Solo’ [1/8 tot 31/8]

Den Haag

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 12-18u
❑ Arno Nollen [tot 16/10]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op 
afspraak) – gesloten: 25/07–26/08
❑ ‘Wild is the Wind’ – Kevin Bauer, 
Stephan van den Burg, Marena Seeling 
[tot 24/7] ❑ ‘Geschwitter’ – Sander 
Reijgers [27/8 tot 25/9]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Zomeropstelling’ – Lotte van 
Lieshout, Marjolijn van der Meij, 
Marjolijn de Wit [tot 31/7]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u (gesloten: 23/07–08/08)
❑ ‘Perusing the Planks: Shelf Life’ – Gijs 
Assmann – Maria Roosen, Helen Frik 
– Paul de Reus, Piet Tuytel – Christoph 
Dahlhausen, Joseph Semah – Alexander 
Schabracq... [tot 20/8]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 12-18u
❑ ‘Violence’ – Nick van Woert [tot 4/9] 
❑ ‘O0’ – Ante Timmermans [tot 4/9]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘Iets om Niets’ – Helly Oestreicher [tot 
21/8] ❑ ‘Houtsneden ‘ – Axel van der 
Kraan [tot 25/9] ❑ ‘New Babylon’ – 
Constant Nieuwenhuys (1920-2005) [tot 
25/9] ❑ ‘Duitse Nieuwe Figuratie’ – 
Baselitz, Lüpertz, Penck, Immendorff 
[tot 6/11] ❑ ‘The Curve paintings’ – 
Bridget Riley [tot 23/10]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
tot 17/9: enkel op afspraak
❑ ‘Zomer-opstelling’ – Zhivago Duncan, 
Raquel Maulwurf, Jan Dibbets, Ryan 
Mendoza en Jan Wattjes [tot 10/9]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 september 2016. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór
15 augustus 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 September 15th, 2016.
Please send your information before
August 15th, 2016 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘MIES & De erfenis van het 
modernisme’ [tot 7/8] ❑ ‘Aad de Haas 
– uit de huiskamers van Heerlen’ [tot 
2/10] ❑ ‘Spielerei – Kunst om mee te 
spelen’ – GRAV (Groupe de Recherche 
d’Art Visuel, 1960-1968), François 
Morellet, Gerhard von Graevenitz, 
Wolfgang Lukowski, Pieter Engels, 
Amalia Pica, Aurélien Froment... [28/8 
tot 27/11]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘a posteriori’ – Hans van Houwelingen 
[tot 23/8] ❑ ‘Lyriek van het landschap – 
100 jaar expressionistische landschap-
schilderkunst in Nederland’ [tot 18/9]

Laren

Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56 
di-zo 11-17u
❑ ‘Franse Modernisten. Collectie: musée 
d’Art moderne de Troyes’ [tot 28/8] 
❑ ‘Kunsthandel Buffa 1790– 1951. 
Schoonheid te koop’ [10/9 tot 8/1/2017]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vleugel-vullende collectie opstelling 
van gastcuratoren gerlach en koop’ [tot 
27/11] ❑ ‘MIRROR / STAGE’ – Joan van 
Barneveld [tot 2/10] ❑ ‘The Altai Files’ 
– Marta Volkova & Slava Shevelenko [tot 
4/9] ❑ ‘Collectieopstelling hedendaagse 
kunst’ – Marlene Dumas, René Daniëls, 
Sidi El Karchi, Gary Hume, Navid Nuur... 
[tot 4/9] ❑ ‘Van Floris tot Rubens: 
Meestertekeningen uit een Belgische 
privéverzameling’ [22/7 tot 30/10]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37 
ma-vr 9-18u
❑ ‘The Materiality of the Invisible #01’ 
– Imran Channa, Dimitrios Rentoumis, 
Charlotte Koenen [tot 27/7]

Marres – Huis voor Hedendaagse Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 11-17u
❑ ‘Marres Tourist Office’ – Hans 
Aarsman, Krijn de Koning, Frank Koolen 
i.s.m. Dier In Bedrijf, Maarten Bel, 
Claudia Sola... [13/8 tot 4/9]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Survival Guides for Ballroom Dancers, 
Renovators, Softball Moms, Working 
Parents and Troubled Folk in General’ 
– Moyra Davey, Martin Kohout, Katja 
Novitskova, Laure Prouvost, Jay Tan [tot 
11/9] 

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
❑ Leo Vroegindeweij [tot 28/8] 
❑ ‘Nature-based’ – Pierre Huyghe [tot 
13/11] ❑ Jos Kruit [10/9 tot 29/1/2017]

Rotterdam

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12] ❑ ‘Platform 
Body/Space: Yogamat, Badlaken, Tatami, 
Gebedskleed’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Space 
Embodied. The Russian Art of Movement 
1920-1930’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Control 
Syntax Rio – Monitoring the Collective Body’ 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Munich1972. The Design 
of a Democratic Body’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘The 
Life Fair. New Body Products’ [tot 8/1/2017]

Huis Sonneveld
Jongkindstraat 12 – 010 4401200 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘A Gated Community – Interventie in Huis 
Sonneveld’ – Eva Rothschild [tot 18/9]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Sic semper’ – Inge Aanstoot [tot 21/8] 
❑ ‘Bloodywood – Filmposters uit Ghana 
1987 – 2007’ [tot 11/9] ❑ ‘All you can 
Art’ – David Bade en Tirzo Martha [tot 
21/8] ❑ Fernando Botero [tot 11/9]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘In mijn verzamelingen kan ik wonen’ 
– Lies Ros [tot 21/8] ❑ ‘Never odd or 
even’ – Diederik Klomberg [tot 11/9] 
❑ ‘Project Rotterdam’ – Koen Taselaar, 
Melle Smets, Christien Meindertsma, 
Weronika Zielinska... [tot 21/9] 
❑ ‘Modellen’ – Jan van de Pavert [tot 
21/8] ❑ ‘ The Death of James Lee Byars: 
Brussels 1994 – Cairo 1997 (An 
Unveiled Project)’ [tot 25/9] ❑ ‘Notion 
motion’ – Olafur Eliasson [tot 18/9] 
❑ ‘Sensory Spaces 9’ – Beni Bischof [tot 
2/10] ❑ ‘Gispen Specials – De klant is 
koning’ [10/9 tot 26/2/2017]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Eddy 
Posthuma de Boer: Avenue – Ed van der 
Elsken’ [tot 31/12] ❑ ‘Crime Scenes. 
Honderd jaar foto als bewijs’ [tot 21/8] 
❑ ‘Jacht met de camera. Pioniers van de 
Nederlandse natuurfotografie’ [tot 4/9] 
❑ ‘Dialogues with Nature’ – Frans 
Lanting [tot 4/9]

RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44 
vr-zo 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Up Memory Lane (Part II). 
Internationale keuze met werk op papier 
(A4) van ongeveer 100 kunstenaars’ 
[28/8 tot 23/10] ❑ ‘Highlights’ – 
Marjolijn van den Assem, Karin Arink, 
Hajnal Nemeth, Jeanne van Heeswijk, 
Belu Simion Faineru... [28/8 tot 23/10]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Rotterdam Cultural Histories #8 – het 
tijdschrift: Hard Werken (1979-1982)’ 
[tot 8/9] ❑ ‘Happyland’ – Authentic Boys 
[21/7 tot 18/9] ❑ ‘Optic Mountaineering 
/ Atelier Mondial (Basel) – Kaus 
Australis (Rotterdam)’ – Bretz/Holliger, 
Karin Suter, Andreas von Ow, Florian 
Graf, Dineke Huizen... [21/7 tot 18/9] 
❑ ‘TENT en Museum Boijmans Van 
Beuningen presenteren The Back Room’ 
– Arie de Groot [21/7 tot 18/9]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Para / Fictions: forword’ – Calla 
Henkel & Max Pitegoff [tot 9/4/2017] 
❑ ‘What representations?’ – Marwa 
Arsanios [tot 21/8] ❑ ‘WERE IT AS IF’ 
– Bik Van der Pol [tot 21/8] ❑ ‘Ahmed 
Bouanani – I want to possess in this 
world that which brings joy to the eyes…’ 
– Ahmed Bouanani, Touda Bouanani, Ali 
Essafi / curatoren: Natasha Hoare, Omar 
Berrada, Touda Bouanani [tot 21/8] 
❑ ‘Para / Fictions: Lucy Skaer’ [tot 2/10] 
❑ ‘In the Belly of the Whale ‘ [9/9 tot 
31/12] ❑ ‘Decorations’ – Kasper 
Bosmans [9/9 tot 31/12]

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ik hou van Holland. Nederlandse kunst 
na 1945’ [tot 16/10] ❑ ‘New Supermodels’ 
– Jan Hoek [tot 25/9] ❑ ‘Make Over’ – 
Daan van Golden [tot 25/9] ❑ ‘Schiedam 
in bedrijf. Robert Collette fotografeert een 
stad in verandering’ [tot 25/9]

Sittard

De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460 
di-zo 11-17u
❑ ‘basic values’ – herman de vries [tot 4/9]

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)
❑ ‘Mark Wallinger: Race, Class, Sex – een 
bijzonder bruikleen’ – [tot 22/1/2017] 
❑ ‘Hindenburgline Project’ – L.J.A.D. 
Creyghton & Serge R. van Duijnhoven [tot 
21/8] ❑ ‘Vincent’s Asylum’ – Loek Grootjans 
[tot 18/7] ❑ ‘SlaveCity (in het kader van 
Jheronimus Bosch 500)’ – Joep van 
Lieshout [tot 2/10] ❑ Tim Breukers & 
Andreas Arndt [3/9 tot 30/10] ❑ ‘Toekomst. 
Tekeningen en recente videowerken’ – 
David Claerbout [3/9 tot 29/1/2017]

Vlissingen

Stichting IK
Vissingsestraat 239 – 06 113 666 96 
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ ‘5 Years IK – curatoren: Nick Terra, 
Melchior Jaspers, Menno Vuister’ – 
Alexandra Roosen, Thomas Bakker, Klaus 
Schmitt, Joris van de Moortel, Hans 
Demeulenaere... [4/9 tot 2/10]

Wijlre

Bonnefanten Hedge House Foundation
Kasteel Wijlreweg 1 – 043 450 26 16 
do-zo: 11-17u
❑ ‘Family Tree. Hedendaagse Chinese 
kunst uit de collectie Sigg’ [tot 30/10]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Machteld. De muze van Karel Appel’ 
[tot 18/9] ❑ ‘Wilden. Expressionisme 
van ‘Brücke’ en ‘Der Blaue Reiter’’ [tot 
18/9] ❑ ‘Rob Scholte’s Embroidery 
Show’ [tot 18/9]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘The Sleeping Eskimo’ – João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva [tot 7/8] 
❑ ‘Manor Kunstpreis 2016’ – Marta 
Riniker-Radich [tot 7/8] ❑ ‘Caravan 
2/2016’ – Pauline Beaudemont [tot 7/8] 
❑ ‘Kopf und Herz’ – Karl Ballmer 
(1891-1958) [28/8 tot 13/11] ❑ ‘Ding 
Ding. Objektkunst aus der Sammlung’ – 
Daniel Spoerri, Roman Signer, Christian 
Rothacher, Fischli/Weiss, Hugo Suter... 
[28/8 tot 13/11] ❑ ‘Max von Moos – Der 
Zeichner’ [28/8 tot 13/11] ❑ ‘Caravan 
3/2016’ – Samuli Blatter [28/8 tot 13/11]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ Calder & Fischli/Weiss [tot 4/9] 
❑ ‘The Selected Gifts, 1974-2015’ – Roni 
Horn [tot 1/1/2017] ❑ ‘Kandinsky, Marc 
& Der Blaue Reiter’ [4/9 tot 22/1/2017]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u
❑ ‘Verticalseat’ – Yngve Holen [tot 14/8] 
❑ ‘Angst’ – Anne Imhof [tot 21/8] 
❑ Erin Shirreff [2/9 tot 6/11]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62 
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ Reinhard Mucha [tot 16/10] 
❑ ‘Sculpture on the Move 1946-2016. 
Grand inaugural special exhibition at the 
new and enlarged Kunstmuseum Basel’ 
[tot 18/9] ❑ ‘Drawings and Prints’ – 
Banett Newman [tot 7/8] 
❑ ‘Illustrierte Bücher – Von Bonnard bis 
Kirchner’ [19/7 tot 16/10] 
❑ ‘Enthralling Engraving – The 
Enterprise of Hendrick Goltzius’ [20/8 
tot 13/11] 
❑ ‘Archaeology of Salvation. The Image 
of Christ in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries’ [10/9 tot 8/1/2017]

Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 – 061/335.32.32 
do 13-19u, vr-zo 11-17u
❑ ‘Chamber Piece by Katharina Fritsch 
and Alexej Koschkarow’ [tot 2/10]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ Vittorio Brodmann [tot 28/8]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí ... [tot 31/12] 
❑ ‘Modern masters. “Degenerate” Art at 
the Museum of Fine Arts Berne’ [tot 
21/8] ❑ ‘Without Restraint. Works by 
Mexican Women Artists from the Daros 
Latinamerica Collection’ – Teresa 
Serrano, Ximena Cuevas, Betsabeé 
Romero, Teresa Margolles, Claudia 
Fernández, Melanie Smith, Maruch 
Sántiz Gómez [tot 23/10]

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] 
❑ ‘Paul Klee. I am a painter’ [tot 30/10]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
di,wo,vr,za,zo 14-18u do 14-20u
❑ ‘Werken aus der Sammlung von 
Yvonne Merz’ [5/8 tot 11/9]

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’ – Max 
Bill, Urs Lüthi, Lichtenstein, Aldo Walker, 
John Armleder, Helmut Federle... [tot 
27/11] ❑ Sonja Sekula, Max Ernst, 
Jackson Pollock & Friends [tot 25/9] 
❑ ‘SOUNDZZ.Z.ZZZ…Z – in cooperation 
with Lucerne Festival: The Conductress’ 
– Sophia Martell – Silke Strahl [12/8 tot 
11/9] ❑ ‘2016 Manor Art Prize: 
Primitive Economies’ – Georg Keller 
[3/9 tot 27/11]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Provoke. Zwischen Protest und 
Performance – Fotografie in Japan 1960 
-1975’ [tot 28/8]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Von Giorgio de Chirico bis Alighiero 
Boetti. Italienische Zeichnungen und 
Druckgraphik aus der Sammlung’ [tot 
30/10] ❑ ‘Nothing Should Exist’ – Matt 
Mullican [tot 16/10]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Manifesta 11 – What people do for 
money’ [tot 18/9]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ Akram Zaatari [tot 31/7] 
❑ ‘Francis Picabia. A retrospective’ [tot 
25/9] ❑ ‘Hans Jakob Oeri (1782-1868)’ 
[12/8 tot 23/10]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Manifesta 11 – What people do for 
money’ [tot 18/9]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘RealSurreal. Masterpieces of 
Avant-Garde Photography’ [tot 24/7] 
❑ ‘Couleurs Désert – Carpet Art from 
Morocco’ [2/9 tot 29/1/2017]

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Targets. Photographs by Herlinde 
Koelbl’ [tot 18/9] ❑ ‘Building Worlds. 
Models for Designing, Collecting, 
Reflecting’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Seduction, Wit, and Poetry’ – Herbert 
Leupin [tot 9/10]

Vlaamse literaire, culturele en erfgoedtijdschriften
bundelen de krachten in de koepelvereniging Folio.

Elke maand gratis het 
beste van 30 tijdschriften 
in je mailbox?

Schrijf je in op 
foliotijdschriften.be/nieuwsbrief

Vind ons leuk op 
facebook.com/foliotijdschriften

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP 03 – Show me your vital parts. Kunst 
uit particuliere collecties in een installatie 
van Pim Voorneman’ [11/9 tot 6/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Ondertussen: Ingmar König’ [tot 28/8] 
❑ ‘OpZicht: Marit Mihklepp’ [tot 23/8] 
❑ ‘OpZicht: Cleo Wächter’ [24/8 tot 
11/10] ❑ ‘Ondertussen: Waalko 
Dingemans en Jason File’ [3/9 tot 23/10]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Judea’ – Arin Rungjang with Lee Kit, 
Pratchaya Phinthong, Maria Taniguchi, 
Rirkrit Tiravanija and Nguyen Trinh Thi 
[23/7 tot 27/8]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Wishful Thinking’ – Karin Arink, 
Annegret Kellner, Anne Marijn Voorhorst, 
Hilde Onis, Joep Struyk, Thomas 
Swinkels, Koen Taselaar, Teun Welten [tot 
28/8] ❑ ‘La Jeune Fille et la Mort’ – 
Jérôme Zonder [tot 28/8]

Dordrecht

Dordrechts Museum
Museumstraat 40 – 078 7708708 
di-zo 11-17u
❑ ‘Uit liefde voor de stad: de collecties 
van de gemeente Deventer, het Museum 
de Lakenhal (Leiden) en het Dordrechts 
Museum in onderlinge samenhang/
samengesteld door Peter Hecht’ [tot 
11/9] ❑ Bouke Ylstra [tot 11/9] 
❑ ‘GlassFever. Hedendaagse kunst in 
glas’ – Tony Cragg, ORLAN, Tracy Emin, 
Jan Fabre, Erwin Wurm... [tot 25/9]

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200 
do-zo 11-17u
❑ ‘GlassFever. Hedendaagse kunst in 
glas’ – Rossella Biscotti, Zoro Feigle, 
Folkert de Jong, Giny Vos [tot 25/9]

Pictura
Voorstraat 190-192 – 078 614 98 22 
wo-zo 13-17u
❑ ‘From Scratch’ – Jan Willem van 
Welzenis, Vincent de Roder, Kirstin 
Arndt, Tyra Tingleff.. [20/8 tot 25/9]

Drachten

Museum Drachten
Museumplein 2 – 0512 515647 
di-zo 11-17u
❑ ‘Holland Dada and the International 
Context’ [tot 18/9]

Drenthe – Assen – Eelde

Into Nature
Op 17 locaties in Drenthe, tussen Assen 
en Eelde langs de Drentsche Aa 
www.intonature.net 
di-zo 11-17u
❑ ‘Into Nature – Art Expedition’ – 
Wolfgang Laib, Denicolai & Provoost, 
Mark Dion, Dennis Oppenheim, Jan van 
der Ploeg, Kim Habers, Robert 
Smithson... [tot 18/9]

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040 296 16 63 
ma-vr 10-18u, za 11-17u zo 13-17u
❑ ‘Weather or Not’ [tot 25/9]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie NU’ [tot 10/3/2017] 
❑ ‘97 House Maids’ – Daniela Ortiz [tot 
11/9] ❑ ‘Van wie is de straat? Visies op 
onze publieke ruimte’ [tot 30/4/2017] 
❑ ‘Voltaire – de periferie van de vrijheid’ 
– Onno Dirker [tot 11/9] ❑ ‘Talking 
Back. tegencultuur in Nederland’ [tot 
25/9] ❑ ‘Thinking Back. Een collage van 
Black Art in Groot-Brittanië’ [tot 25/9] 
❑ ‘De jaren 80 – begin van het nu? Een 
alternatieve blik op de jaren 80’ [tot 
25/9] ❑ ‘ROOD! Heilstaatvisioenen uit 
de Sovjet-Unie 1930-1941 
(bibliotheektentoonstelling)’ [tot 29/7] 
❑ ‘Normal work & toxic’ – Pauline 
Boudry / Renate Lorenz [tot 4/9] 
❑ ‘Video-Nou / Servei de Video 
Comunitari: video interventie tijdens de 
Spaanse transitie’ [tot 25/9] ❑ ‘How Did 
We Get Here? Turkije in de jaren 80’ [tot 
25/9] ❑ ‘Archivo Queer? Sloop het systeem 
(Madrid 1989 – 1995)’ [tot 25/9] 
❑ ‘Guerrilla Girls 1985-nu’ [tot 15/1/2017]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘De Collectie’ [tot 31/12] ❑ ‘Nieuwe 
Wilden. Duits Neo-Expressionisme uit de 
jaren ‘80’ [tot 23/10] ❑ ‘Branching 
Fields’ – Esther de Graaf [tot 2/10] 
❑ ‘Something to believe in’ – Joost van 
den Toorn [tot 8/1/2017] 
❑ ‘De Vrienden van Mesdag’ [tot 11/9]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘ONDERGRONDS’ [tot 16/10]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Reiskoorts – bij Nederlandse 
kunstenaars sinds 1850’ [tot 11/9]

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6 – 023 5451581 
do-zo 12-17u
❑ Toon Fibbe [tot 31/7]

Heerenveen

Museum Belvédère
Oranje Nassaustraat 12 – 0513.644.999 
di-zo 11-17u
❑ Käthe Kollwitz [tot 25/9]
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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).

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

Fieke Konijn Kunsthistoricus. Tot 2015 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.

Jeroen Staes Afgestudeerd in 2014 als Master in de kunst-
wetenschappen aan de UGent. Organiserend lid van Young 
Friends van het S.M.A.K. Co-curator van het tentoonstel-
lingsproject No Performance Please in Kunstcentrum BUDA, 
KASK en TTTT. Medeoprichter van Convent, een nieuwe 
ruimte voor hedendaagse kunst in Gent die in september 
2016 haar deuren zal openen.
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T.J. Clark – Picasso and the Fall of  Europe
This is a translation of  an essay by T.J. Clark published in 
the London Review of  Books (Vol. 38, No. 11, June 2016 – see 
lrb.co.uk/v38/n11/tj-clark/picasso-and-the-fall-of-europe) 
which discusses The Fall of  Icarus, a wall painting by Pablo 
Picasso for the Unesco headquarters in Paris in 1958. Clark 
starts by comparing the different prefaces written by Han-
nah Arendt for the first two editions of  her book The Origins of  
Totalitarianism, published in 1950 and 1966 respectively. He 
makes clear that by 1966 Arendt had realized that the ‘epic’ 
tone of  her 1950 reckoning with fascism and Stalinism (in the 
first preface) had become outdated and that a new situation 
(the ‘cold war period’) had arisen which could no longer be de-
scribed in ‘epic’ terms. Clark then draws an analogy between 
Arendt’s evocation of  an ‘epic’ and (then) ‘post-epic’ condition 
in these two prefaces and two major works by Picasso: Guernica 
(which gave an appropriate form to the Spanish Civil War, the 
‘epic event’ par excellence of  the mid 20th Century, according 
to Arendt), and his Unesco wall painting. He analyses the Un-
esco painting and argues that it can be seen as a ‘defining and 
appalling statement of  Arendt’s post-epic perspective’. 
Hannah Arendt – Pablo Picasso – Unesco

Koen Brams & Jeroen Staes – Byars in Belgium: some 
chapters
This article is the second part of  a series of  texts on the rela-
tionship of  American artist James Lee Byars (1932-1997) 
with the Belgian art world. Central to this episode is the live 
TV programme The World Question Centre, which was broad-
cast on 28 November 1969 under the direction of  Jef  Cornelis 
from the studios of  Belgian Radio and Television (BRT). In 
this programme, Byars asks both famous and less well-known 
people from around the globe by phone to offer one question 
that is ‘very important’ to them ‘as far as [their] own evolu-
tion of  knowledge is concerned’. A sketch of  the prehistory of  
Byars’ World Question Center project by Jeroen Staes is followed 
by a reconstruction and analysis of  the television programme 
by Koen Brams. Brams analyses Byars’ specific interest in 
questions and the – somehow subdued – political statements 
he makes in the programme. The essay is accompanied by a 
shorter text by Jeroen Staes on Byars’ three versions of  his per-
formance This is the Ghost of  James Lee Byars Calling (the third 
of  which was performed for the experimental space A 37 90 
89 in Antwerp) and by transcriptions of  the World Question 
Center broadcast and of  a short television item on Byars’ book 
100.000 Minutes or The big sample of  Byars or 1/2 an autobi-
ography or The first paper of  philosophy, published by the Wide 
White Space Gallery, Antwerp. 
BRT (Belgian Radio & Television) – Jef  Cornelis – James Lee 
Byars – Wide White Space Gallery (Antwerp)

Fieke Konijn – Rudi Fuchs in the Stedelijk Museum: a 
reprise
This essay discusses the exhibition Opwinding [Excitement], in 
which former museum director and exhibition maker Rudi 
Fuchs looks back on his directorship of  three important Dutch 
museums of  modern art: the Van Abbemuseum, Eindhoven 
(1975-1987), the Gemeentemuseum, The Hague (1987-1993) 
and the Stedelijk Museum, Amsterdam (1993-2003). Konijn’s 
assessment is that the exhibition confirms the – partly contro-
versial – image of  Fuchs as a passionate maker of  exhibitions 
who takes great care with their staging, while restricting his fo-
cus to a very small and selective group of  artists. She questions 
the actual relevance of  Fuchs’ ‘achronological’ presentation 
strategy – which dates from the eighties and nineties – and sug-
gests how future presentations of  collections can find alterna-
tives to a strictly chronological way of  presenting art without 
falling into the trap of  becoming – à la Fuchs – ahistorical. 
Gemeentemuseum, The Hague – Rudi Fuchs – Stedelijk 
Museum, Amsterdam – Van Abbemuseum, Eindhoven

Steven Humblet – Jan Dibbets
This essay reflects on the exhibition La Boîte de Pandore. Une 
autre photographie, curated by Dutch conceptual artist Jan Dib-
bets (°1941) for the Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 
Humblet argues that Dibbets, rather than to strive for an his-
torical account of  photography, tries to get to grips with the 
specificity of  the ‘photographic’. He shows that in so doing, 
Dibbets suggests a different narrative of  photography: one in 
which photography does not aim for the status of  ‘high art’ 
(photography emulating painting) but in which painting (or 
high art) is infected and colonized by photography. 
Conceptual Art – Jan Dibbets – Photography 
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Bezoek ook het nieuwe werk La Saison des Fêtes van Pierre Huyghe in de beeldentuin!


