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MARC DE KESEL

De moderne vrijheid krijgt geen kans tenzij 
de mens ertoe wordt opgevoed, en een levens-
lange oefening in esthetische gevoeligheid is 
daarvoor de uitgelezen weg.1 Ziehier de stel-
ling waarmee Friedrich Schiller reageerde op 
de terreur waarop de Franse Revolutie in de 
jaren 1793-94 was uitgelopen.
 Een eeuw later, en vanuit een heel ander 
perspectief, reflecteert Sigmund Freud over 
dezelfde moderne vrijheid. Van het idealisti-
sche perspectief  en de positieve hoop die uit 
Schillers geschriften sprak, is niets meer te 
merken. Toch kan men stellen dat de esthe-
tische opvoeding of  Bildung in Freuds psy-
choanalytische theorie een centrale rol 
speelt. Net als bij Schiller neemt het estheti-
sche bij hem een cruciale plaats in. Ook al 
heeft de psychoanalyse geen voldragen 
esthetische theorie ontwikkeld, ze heeft 
meer met esthetiek te maken dan doorgaans 
wordt aangenomen. Meer bepaald kan men 
stellen dat Schillers intuïtie over esthetische 
opvoeding door Freuds psychoanalytische 
theorie wordt geradicaliseerd. 

1. Esthetiek en vrijheid

Om dit te begrijpen moet ik eerst de kanti-
aanse grondintuïtie toelichten die aan de 
basis ligt van Schillers bildungstheorie. 
Schillers stelling dat de schoonheid ons tot 
vrijheid opvoedt, knoopt immers aan bij een 
problematiek die Immanuel Kant al had 
opgeworpen, maar nog niet uitdrukkelijk 
met het esthetische had verbonden.2

Kant had zich ten volle achter het project 
van de Verlichting geschaard en de vrijheid 
van denken gepropageerd. Maar Kant was 
ook diegene die dat vrije denken meteen in 
zijn pretenties had gekortwiekt. Enerzijds 
betoogde hij dat het vrije denken de enige 
basis vormde voor de moderne wetenschap; 
maar tegelijk kon die wetenschap niet lan-
ger de pretentie koesteren dat zij de kern, 
het wezen van de werkelijkheid kon onthul-
len. ‘Das Ding an sich ist ein Unbekanntes’, zo 
moest Kant besluiten. De essentie van de 
dingen ontsnapt aan ons vrije weten. Maar 
dat niet alleen: ook de essentie van ons den-
ken en weten zélf  – en dus de vrijheid – blijft 
ons onbekend. We weten wel dat we vrij 
denken – de resultaten van de wetenschap 
wijzen daarop – maar wat dat vrije denken 
is, zijn essentie, kan de wetenschap niet 
blootleggen. Zij kan er zelfs de wetten niet 
van aan het licht brengen. Al bewijst dat 
dan weer hoe vrij het denken is: het legt de 
wetmatigheid van de werkelijkheid bloot, 
maar zelf is het op geen enkele manier tot 
‘wetten’ te reduceren. 
 Dit geldt ook voor de moraal, die voor 
Kant nochtans een gehoorzaamheid aan de 
categorische imperatief  – dit wil zeggen aan 
de wet van de vrijheid – impliceert. Dat laat-
ste wil echter alleen zeggen dat we vrij zijn 
tegenover alle driften en neigingen die ons 
onverlichte wegen kunnen doen gaan. 
Dankzij de vrije rede kunnen we die overstij-
gen en in om het even welke situatie kiezen 
voor die oplossing waarvan we met zeker-
heid weten dat ze de vrijheid van allen ten 
goede komt, ook al kost dit ons desnoods 
onze concrete vrijheid. Als een despoot mij 
op straffe van dood verplicht te moorden, 

ben ik in staat mij vrij te weten, zijn bevel 
naast me neer te leggen en te kiezen voor 
het vrije leven van allen, ook al impliceert 
die keuze mijn persoonlijke dood.
 Maar die vrijheid vereist inspanning en 
training. Zij maakt geen kans als de mens er 
niet toe wordt opgevoed. Hoe kan men de 
vrijheid echter aanleren als zij zich aan elke 
zintuiglijke waarneming – en dus aan elk 
aanschouwelijk onderwijs – onttrekt? 
 In principe onttrekt de vrijheid zich inder-
daad aan empirische waarneming, zo had 
Kant in zijn Kritik der reinen Vernunft duide-
lijk gemaakt. En toch is het in zekere zin 
mogelijk om een empirische glimp van die 
vrijheid op te vangen, luidde Kants conclu-
sie in de Kritik der Urteilskraft. Meer bepaald 
het schoonheidsoordeel maakt dit mogelijk. 
Als we het avondrood zien, oordelen we 
spontaan dat het mooi is. Niets geeft ons de 
zekerheid dat iedereen er noodzakelijk zo 
over denkt; ons oordeel heeft met andere 
woorden geen wetenschappelijke, objectieve 
grond. En toch lijkt het ons evident dat we 
dit wanordelijke visuele spektakel spontaan 
mooi vinden, ook al blijft de wetmatigheid 
achter dit oordeel ons duister. Waarom den-
ken we dit? De wanorde, dit vrije spel van 
kleuren en vormen, zo antwoordt Kant, 
appelleert aan het ‘gevoel van lust en 
onlust’, een van de vermogens waaruit ons 
kenapparaat bestaat (naast het ken- en wils-
vermogen). Het avondrood aanschouwend, 
plooit het kenapparaat op zichzelf  terug en 
voelt het zich lustvol gestemd in het zicht 
van dit schouwspel, en dus kan het niet 
anders dan dit mooi te vinden. Dit komt, 
aldus Kant, omdat het, aangestoken door dit 
vrije spel in de natuur, een vrijheid in zich-

Freud speelt Schiller
Psychoanalyse en/als esthetische bildungstheorie

Esthetische opvoeding (2)

Meer dan tweehonderd jaar geleden 
betoogde Friedrich Schiller dat de kunst 
de mens moet opvoeden: alleen via 
esthetische weg kon hij leren omgaan 
met de vrijheid die zopas (met de Franse 
Revolutie) in barbarij was ontaard. In de 
openingstekst van dit nummer betoogt 
Marc De Kesel dat ook de psychoana-
lytische theorie van Sigmund Freud 
en Jacques Lacan als een ‘esthetische 
bildungstheorie’ kan worden opgevat. 
Het vrijheidsstreven van de mens heeft 
volgens de psychoanalyse geen rede-
lijke grond, zoals Schiller nog gelooft, 
maar kenmerkt zich door een inherent 
libidineus karakter. Een universeel op-
voedingsproject in schilleriaanse zin is 
daarmee onmogelijk geworden. Maar 
precies dat besef  geeft de psychoanalyse 
haar ‘opvoedende’ waarde, en net als 
bij Schiller wordt die door de psycho-
analyse op ‘kunstzinnige’ wijze opgevat. 
Enkel de ‘esthetische blik’, aldus Freud 
en Lacan, laat toe een glimp op te van-
gen van het onbewuste, dat de weten-
schap niet inzichtelijk weet te maken. 
Beiden zien de kunst dan ook als ‘ken-
nis’, maar dan als ‘een kennis die haar 
tekort – alsook het tekort tout court […] 
onderkent’. Nu de menswetenschappen 
steeds vaker uitgaan van een ‘(objectief) 
wetenschappelijke paradigma’, besluit 
De Kesel, is een dergelijke diepgaande 
kennis belangrijker dan ooit. De psycho-
analyse (of  de kunst) werpt die menswe-
tenschappen meer bepaald de volgende 
cruciale vraag toe: ‘[…] of  het weten van 
de menswetenschappen niet per defini-
tie een ‘esthetisch’ weten is’.
 Klaas Tindemans belicht de intellec-
tuele erfenis van een kunstpraktijk die 
haar opvoedende missie in haar naam 
draagt: het ‘vormingstheater’, dat in 
Vlaanderen tussen het symbolische jaar 
1968 en – ongeveer – 1980 zijn relatieve 
bloeitijd kende. Tindemans vertrekt van 
drie bundels die tussen 1979 en 1982 
samengesteld werden door de ‘werk-
groep vormingstheater’ van de Vrije 
Universiteit Brussel, en tracht de door-
werking én de verschillen met recente 
en hedendaagse vormen van ‘opvoe-
dend’ en ‘politiek’ theater op het spoor 
te komen.
 In twee teksten wordt de estheti-
sche opvoeding vanuit een biografisch 
perspectief  benaderd. Bart Meuleman 
tracht de ‘leerervaringen’ te reconstru-
eren die hij opdeed in de klas van Dirk 
Lauwaert aan het RITCS te Brussel, 
waar hij in de jaren tachtig studeerde. 
Hij ontwaart twee ‘tweedelingen’ in 
die lessen: Lauwaerts ‘doorbloede en 
beargumenteerde afkeer van het grote 
geheel’ van de moderne maatschap-
pij sloot paradoxaal genoeg niet uit 
dat hij een ‘tactiele, sensuele, soms 
haast kinderlijke want verwonderde 
aandacht’ aan de dag kon leggen voor 
de zogenaamde ‘producten’ (zoals hol-
lywoodfilms) van dat grote geheel. Zijn 
verschroeiende kritiek op de moderne 
samenleving ging, ten tweede, gepaard 
met een sensibele, van humor en plezier 
doortrokken blik op oudere fenomenen 
en figuren (bijvoorbeeld de dandy) van 
diezelfde moderniteit. Een cruciale ‘les’ 
die Meuleman aan Lauwaert overhield: 
‘Niets is te min voor onze belangstel-
ling.’ Jan van Adrichem speurt naar de 
stapstenen van een ‘esthetische opvoe-
ding’ die in zijn keuze voor een loopbaan 
als kunsthistoricus uitmondde. Vooral 
‘oneigenlijke’, niet op esthetische vor-
ming gerichte ‘leerobjecten’ blijken 
daarbij een rol te hebben gespeeld – zo 
komt Van Adrichem in zijn queeste on-
der meer bij de misrituelen in de kerk 
van zijn geboortedorp terecht.
 Ten slotte publiceren we de vijfde afle-
vering van het gesprek dat Koen Brams 
& Dirk Pültau voerden met Marc De 
Cock, oud-voorzitter van de Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst, ditmaal over de laatste zes jaar 
van zijn voorzitterschap (1989-1995). 

Maurizio Cattelan

We, 2010
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zelf  voelt. Terwijl het kenapparaat in zijn 
wetenschappelijke activiteit wetten ont-
waart in wat het observeert, ontwaart het 
nu vrijheid. Alleen, zo analyseert Kant, is die 
vrijheid niet gelegen in wat het objectief  
waarneemt, maar in het eigen kenapparaat. 
 Het schoonheidsoordeel, stelt Kant, is een 
‘reflexief  oordeel’, een oordeel dat niet over 
het objectief  waargenomene handelt, maar 
over het waarnemen en oordelen zelf. Het 
schone plooit mijn redelijk vermogen op 
zichzelf  terug en geeft mijn kenapparaat het 
gevoel dat waarnemen en oordelen iets te 
maken hebben met het vrije spel van het 
avondrood waarover het zich uitlaat. Het 
avondrood maakt dat wij de vrijheid voelen 
van het eigen oordeelsvermogen – van het 
eigen vrije denken dus. 
 Hetzelfde geldt voor het oordeel dat iets 
als subliem typeert. Het wilde geraas van 
een storm in de bergen die we vanuit een 
veilige plek waarnemen, laat ons kenappa-
raat in zichzelf een wilde vrijheid voelen. Als 
we de natuur zo woest zien tekeergaan, 
weten we dat ook wij ergens diep in onszelf  
grenzeloos vrij zijn. Alleen, zo houdt Kant 
niet op te herhalen, is dit geen echt, geen 
wetenschappelijk oordeel over de vrijheid. 
Het is een reflexief  oordeel, dat opnieuw 
elke pretentie moet laten varen om iets over 
het wezen van de vrijheid te achterhalen.
 Het is naar deze analyse van het esthe-
tisch oordeel dat Schiller in zijn Brieven over 
de esthetische opvoeding van de mens terug-
grijpt. Wanneer de mens tot vrijheid moet 
worden opgevoed, wanneer hij in alle vrij-
heid moet leren oordelen, dan biedt het 
domein van het esthetische een uitgelezen 
oefenterrein. Vrijheid kan immers niet 
wetenschappelijk aangeleerd worden; geen 
‘meester’ kan de waarheid van de vrijheid 
uitleggen en er een gebruiksaanwijzing van 
voorleggen. Dit zou de ‘leerling’ alleen maar 
afhankelijk en onvrij maken. Niemand heeft 
de ultieme waarheid over de vrijheid in 
pacht, en toch kan enkel het vrije denken 
tot waarheid leiden. Hoe dan iemand hierin 
te vormen? Hoe de mens te vormen in de 
activiteit van het oordelen, als het oordelen 
vrij is en geen meester verdraagt? 
 Enkel het reflexieve esthetische oordeel 
kan hier volgens Schiller een uitweg bieden. 
Dit oordeel laat het kenapparaat immers op 
zichzelf  terugplooien om daar in volle vrij-
heid van de eigen vrijheid te proeven. Het 
stelt de mens in staat voeling te krijgen met 
de vrijheid van zijn denken zonder dat hij 
zich door de waarheid die hij in dat denken 
op het spoor komt, moet laten gezeggen. Als 
wij het avondrood mooi noemen, weten we 
wel dat de eerste de beste ons kan tegenspre-
ken, maar dat doet niets af  aan ons aanvoe-
len dat iedereen het mooi zal vinden. Of  dit 
laatste ook het geval is, hangt van ieders 
vrijheid af. Ons esthetisch oordeel doet met 
andere woorden een rechtstreeks beroep op 
het vrije oordeel – en dus op de vrijheid – 
van allen. In het schone kunnen mensen 
elkaar vinden, en met zijn allen gelijkelijk 
voelen dat ze het beoordeelde mooi moeten 
vinden, zonder dat iemand hen een univer-
sele waarheid oplegt. Alleen, en dat is cruci-
aal, voelen ze ook dat niemand iets mooi 
kan vinden zonder dat uitdrukkelijk in alle 
vrijheid te doen.
 Schillers ‘pedagogische’ uitwerking van 
Kants esthetische theorie is veel minder for-
meel dan ik hierboven doe voorkomen. Die 
opvoeding wordt bij Schiller gedragen door 
een concreet bildungsideaal waarbij de vrije 
mens geheel opgaat in een optimaal gereali-
seerde speldrift. De vrijheid die voor Kant 
enkel voelbaar is in het esthetisch reflexief  
oordeel, moet voor Schiller concreet 
gemaakt worden in een esthetische praxis, 
in een ‘spel’ dat vrije (stoffelijke) vorm geeft 
aan de (ideële) vrijheid die de mens in zich 
voelt. Pas ‘spelend’ realiseert de mens zich 
ten volle, schrijft Schiller.3 In een ‘spelend’ 
bestaan houdt de vrije mens de spanning 
tussen zijn empirische bepaaldheid (stof
drift) en zijn vrijheid daartegenover (vorm
drift) in een productief  evenwicht.
 Het is hier niet de plaats om op de details 
van Schillers speldrifttheorie in te gaan, 
maar het is van belang te beseffen dat zij 
haar herkomst vindt in de kantiaanse 
grondintuïtie dat enkel het schoonheids-
oordeel mij op een ongedwongen, vrije 
manier met de vrijheid in contact brengt, 
zonder dat die vrijheid als een ‘wet’ aan mij 
wordt opgelegd, zoals in de moraal.4 Enkel 
wie zich in een dergelijk reflexief  oordeel 
‘oefent’, zal leren de vrijheid waaraan hij 
deelachtig is niet als dogmatische waarheid 

te propageren, laat staan in haar naam ter-
reur te zaaien (zoals de Franse revolutionai-
ren in Schillers tijd deden). Een opvoeding 
tot vrijheid is derhalve bij uitstek esthetisch. 

2. Vrije, polymorfe perverse drift

Maar wat als het gevoel dat de rede van 
haar eigen vrijheid heeft, zelf vrij is – ook 
vrij van de rede? Wat als dat gevoel niet het 
gevoel van de vrijheid van de rede is, maar 
van een vrijheid die de rede achter zich laat? 
Stel dat die rede slechts een illusoire remedie 
zou zijn om het afgrondelijke van zo’n rede-
loze vrijheid toe te dekken?
 Wie meegaat met de suggestie die in deze 
vragen schuilt, komt uit bij de basisintuïtie 
die ten grondslag ligt aan het denken van 
Sigmund Freud. Voor Kant ligt de rede aan 
de basis van ‘het gevoel van lust en onlust’ 
dat een van haar vermogens is, naast kennis 
en praktisch handelen. Bij Freud ligt, omge-
keerd, zo’n ‘gevoel van lust en onlust’ aan 
de basis van de rede en, ruimer, van de wijze 
waarop de mens op zijn omgeving reageert. 
Voor de neuroloog Freud is de mens immers 
een reactieorganisme; net als bij elk ander 
levend wezen moet alles wat hij doet of  
meemaakt, worden begrepen vanuit het 
prikkel/reactieschema. Leven – ook het 
‘hoogste’ redelijke leven – is een reactie op 
prikkels. Freud onderscheidt zich echter 
van de moderne biologie waar hij stelt dat 
die reactie niet zonder meer gemotiveerd 
wordt door zelfbehoud. Dat zelfbehouds-
principe wordt volgens hem altijd ook door-
kruist – en dus verstoord, of  zoals hij het 
noemt, ‘geperverteerd’ – door het lustprin-
cipe. Het organisme reageert niet enkel uit 
zelfbehoud, het is ook uit op de lust die een 
reactie oplevert, zelfs als die lustreactie het 
zelfbehoud niet ten goede komt. Dat het 
kind gelukzalig aan mama’s tepel blijft zui-
gen, ook wanneer het geen melk meer 
opneemt, wijst voor Freud in die richting. 
Net zoals het feit dat sommigen hun eet-
functie ‘praktiseren’ door gevaarlijk veel te 
eten (boulimie) of  door nagenoeg niets te 
eten (anorexia nervosa). Extremer nog: als 
iemand zichzelf, omwille van een God of  
een of  andere Waarheid, te midden van een 
massa mensen opblaast, gaat zijn reactie 
niet terug op zelfbehoud, maar op lust. 
 Die lust is ook verantwoordelijk voor het 
primaat van de wens. Als een endogene 
hongerprikkel ons bestookt, ‘hallucineren’ 
of  dromen we eerst waar we zin in hebben 
en gaan we vervolgens op zoek naar wat 
aan die droom/wens beantwoordt, om ten 
slotte tot eten over te gaan. We leven met 
andere woorden nooit rechtstreeks vanuit 
de realiteit zelf. We hebben die laatste altijd 
al met allerlei lusten en wensen bezet.
 In freudiaans perspectief  leeft de mens 
niet vanuit het natuurlijke leven, maar van-
uit een principiële afstand ertegenover. In 
zekere zin leeft hij alsof  het leven een ‘spel’ 
is, een ‘polymorf  pervers’ spel (zoals Freud 
het noemt) dat behoorlijk subversief  lijkt 
om te springen met de natuurlijke conditie 
waaraan de mens wel degelijk onderhevig 
is. Vandaar dat zijn concrete leven bij 
momenten zo ver van zijn natuur kan 
afstaan, dat zijn cultuur zo ‘vervreemd’ kan 
zijn van zijn ‘natuur’.
 Net als Schiller erkent Freud dus dat een 
ingeboren speldrift fundamenteel is voor het 
menselijk bestaan, maar bij hem wordt die 
niet langer gedacht als datgene wat mens 
en natuur – of, wat op hetzelfde neerkomt, 
cultuur en driftmatigheid – harmonisch op 
elkaar betrekt. Dat de mens door spel en lust 
gedreven wordt, ondermijnt juist elke ver-
meende harmonie met zijn natuur of  met 
de natuur in het algemeen. Als dit ‘spel’ 
hem dus vrij maakt van de natuur, dan niet 
opdat hij een ideale natuur of  de ware vrij-
heid zou kunnen bereiken. Integendeel, de 
vrijheid die het driftmatige lustwezen ken-
merkt is bodemloos. Het is een vrijheid die 
geen ‘grond’ meer heeft, maar enkel als 
principe van pervertering bestaat.
 Hier treffen we de crux van de psycho-
analytische theorie, die in de eerste plaats 
een identiteitstheorie is. De menselijke 
‘identiteit’ gaat – in tegenstelling tot wat de 
term suggereert – niet terug op een samen-
vallen van de mens met zichzelf. Tussen de 
‘mens’ en ‘zichzelf ’ gaapt een soort formele 
afstand, en het is vanuit die afstand dat de 
mens leeft. Die kloof  is de locus van de wens 
en van de lust die hij in elke prikkelreactie 
beoogt, ook al weet geen enkele lustbevredi-
ging of  wensvervulling die kloof  te dichten. 

Lacaniaans uitgedrukt heet het dat de 
mens, als lustwezen, verlangen is: dat hij niet 
samenvalt met zichzelf, maar met zijn ver
langen naar zichzelf  – een ‘zichzelf ’ dat daar-
om per definitie een ander blijft. Die vreemd-
heid ten aanzien van zichzelf, dit onblusbare 
verlangen, inclusief  het verlangen naar een 
eigen identiteit: dit is zijn identiteit.
 Bij Freud noch Lacan is vrijheid een cen-
traal concept. Niet dat vrijheid hun onbe-
langrijk lijkt, maar anders dan bijvoorbeeld 
Sartre, voeren zij het menselijke zelf  niet 
terug op een bewuste vrijheid. In hun ogen 
wordt de vrijheid doorkruist door onbewus-
te processen, die ervoor zorgen dat de mens 
haar in principe nooit meester is en dat hij 
‘zijn’ vrijheid zich enkel denkbeeldig kan 
toe-eigenen. Het vrije zelf  waarvoor hij zich 
houdt is in eerste instantie een gewenst zelf. 
Het vrije spel waarop zijn leven teruggaat is 
een spel dat hij in de grond nooit echt 
beheerst, maar hij moet dit spel wel spelen 
(ook onbewust) alsof hij het beheerst. Op het 
meest fundamentele (en dit wil zeggen 
onbewuste) niveau, moet de mens doen 
alsof  hij zichzelf  is. Wanneer hij in een psy-
chische crisis verzeild raakt, wanneer hij 
door omstandigheden de greep op zijn leven 
dreigt te verliezen en verplicht wordt naar 
zijn ‘ware zelf ’ op zoek te gaan, dan zal hij 
aan het einde van dit therapeutisch proces 
niet zozeer een waar en reëel ‘zelf ’ terugvin-
den. Hij zal dit ‘alsof ’ herstellen en zich ver-
zoenen met het feit dat zijn ware zelf  met 
zijn (niet te bevredigen) verlangen ernaar 
samenvalt.

3. Psychoanalyse en vrijheid

Schiller zag de vrijheid, die door de Verlichting 
eindelijk de culturele en politieke plaats had 
gekregen die ze verdiende, bedreigd door de 
barbarij waarin ze met de Franse Revolutie 
ontaard was. Hij zette daarom in op de 
esthetiek, in een poging om de vrijheid, via 
een algemeen opvoedingsproject, alsnog te 
redden. Een freudiaanse analyse ontneemt 
de vrijheid juist datgene waardoor ze voor 
Schiller gered kon worden, met name haar 
redelijke grond. Voor Freud heeft de vrijheid 
een libidineuze grond: we zijn weliswaar vrij, 
maar de lustgrond waarop die vrijheid 
teruggaat, rijmt niet met ons zelfbehoud en 
biedt op zich geen garantie voor een 
humaan samenleven. Gedreven door het 
lustprincipe kan ‘onze’ vrijheid zich even-
goed tegen onszelf  keren. De manier waar-
op de vrijheid na de Franse Revolutie ont-
aardde in terreur, illustreert dat maar al te 
treffend. 
 Freud mag zijn theorie dan wel situeren in 
de context van de Verlichting (de ‘ontdek-
king’ van het onbewuste is voor hem de ont-
sluiering van het ‘laatste donkere conti-
nent’), over de emancipatorische, bevrijdende 
kracht ervan blijft hij erg bescheiden. De psy-
choanalyse kan het moderne vrije individu 
wel enigszins begeleiden in diens strijd met 
zijn libidineuze ‘zelf ’, maar echte garantie 
op resultaat kan zij nooit bieden. Over de 
strijd die de libidineuze mens met zijn soci-
ale en politieke vrijheid voert, drukt Freud 
zich zo mogelijk nog gereserveerder uit: zijn 
theorie biedt geen uitzicht op een ideale 
politieke orde. Evenmin kan zij vertellen hoe 
de mensheid moet worden opgevoed. Wat 
de psychoanalyse deelt met de opvoeding en 
de politiek, zo laat Freud zich ergens ontval-
len, is dat het een ‘onmogelijk’ beroep 
betreft.5

 Maar tegelijk is het precies die onmoge-
lijkheid die de psychoanalytische theorie 
relevant maakt, en die ook haar fascinatie 
verklaart voor het schone en de kunst.
  De opvoeding is inderdaad een onmoge-
lijke zaak. Niemand kan zonder opvoeding, 
en toch bereikt geen enkel opvoedingspro-
ject zijn vooropgesteld doel. Wat het kind 
met de opvoeding aanvangt, hangt van dat 
kind af, ook al blijft het zelf  onwetend over 
de motieven van die specifieke reactie. 
Daarvoor is die reactie te libidineus, net als 
zijn opvoeding zelf  trouwens, en libido laat 
zich nu eenmaal niet bewust manipuleren. 
Ondanks de schijn van het tegendeel is 
Freuds theorie op dit punt geenszins contra-
intuïtief. 
 Hetzelfde geldt voor de psychoanalytische 
therapie. Het is niet te verwonderen dat de 
(per definitie onbewuste) werking van de 
libido zich aan de greep van de analyticus 
onttrekt. Ook voor hem blijft het ‘onbewus-
te’ onverkort wat het woord zegt: onbewust. 
Om zich niet – ten koste van de patiënt, de 

‘analysant’ – in zijn eigen wensvoorstellin-
gen te verliezen, is het trouwens van groot 
belang dat de analyticus dit goed beseft en 
dat hij er in zijn praktijk onverkort van uit-
gaat.

4. Het weten van de literatuur

Als Freud bescheiden is over de emancipato-
rische kracht van zijn theorie, dan juist 
omwille van het project van de Verlichting. 
Hij wijst namelijk op het inherent libidineu-
ze karakter van haar vrijheidstreven. Hij 
tekent de libidineuze structuur uit waarbin-
nen dit streven opereert, en ontmaskert het 
imaginaire en fantasmatische karakter van 
een vrijheid die we maar al te vaak blind en 
‘spontaan’ nastreven en verheerlijken. Hij 
doet dit niet om de vrijheid verbeurd te ver-
klaren. Door ze realistisch te benaderen, wil 
hij juist het wezen van de vrijheid ‘redden’. 
In die zin is Freuds project te vergelijken met 
het kritische project van Kant, dat op zijn 
manier met de beste bedoelingen het vrije 
denken van zijn illusies wilde bevrijden. De 
libidineuze wegen die het menselijk lustwe-
zen kiest, zijn goeddeels onbewust en ont-
trekken zich ook aan de greep van de psy-
choanalyse, maar dat belet die laatste niet 
het onbewuste toch te onderkennen, de 
eigengereide logica ervan enigszins te trace-
ren, en in die zin een realistische kijk te ont-
vouwen op de manier waarop wij met onze 
altijd ook fantasmatische vrijheid worste-
len. 
 Net als in het werk van Kant en Schiller 
wordt het esthetische daarbij een reflexieve 
plaats toebedeeld. Het ‘schone’ helpt ons 
(min of  meer) bewust om te gaan met het 
libidineuze kluwen dat zich zo hardnekkig 
aan ons bewustzijn blijft onttrekken. Ook 
voor de psychoanalyse laat de esthetische 
blik dus toe een glimp op te vangen van een 
onbewuste dat de wetenschap niet inzichte-
lijk weet te maken.
 Het alternatief  voor de pathologische weg 
die de onbewuste driften kunnen opgaan, is 
voor Freud niet toevallig een ‘kunstzinnige’ 
weg: de sublimatie. Freud snijdt het thema 
van de sublimatie slechts sporadisch aan en 
heeft er nooit een sluitende visie op ontwik-
keld. De term zelf  ontleent hij aan de che-
mie, waar sublimatie staat voor de directe 
faseovergang van een stof  uit een vaste fase 
naar een gasvormige fase of  omgekeerd 
(waarbij de vloeibare fase dus wordt overge-
slagen). Op een of  andere manier acht 
Freud het mogelijk dat de onbewuste drif-
ten, in plaats van hardnekkig verdrongen te 
blijven, ‘gesublimeerd’ worden in een ande-
re, hogere vorm, waarmee overigens allerlei 
nefaste en pathologische effecten vermeden 
worden. Dit gaat vaak ook (een ander spoor 
dat Freud volgt) gepaard met een verande-
ring van het object van de drift. Verdrongen, 
op seksuele objecten gerichte driften, wor-
den namelijk ‘gesublimeerd’ tot ogenschijn-
lijk niet-seksuele, culturele activiteiten die 
sociaal in hoog aanzien staan.
 Over sublimering is Freud nooit helemaal 
helder, maar een constante is wel dat de 
kunstcreatie er bij uitstek voorbeelden voor 
aanlevert: Leonardo da Vinci weet met zijn 
homoseksuele libidineuze ‘zelf ’ op het 
bewuste niveau geen weg, maar zijn kunst 
laat hem toe die libidineuze impasse toch 
‘voor zich te stellen’ en er zich zodoende 
positief  tegenover te verhouden – al bete-
kent dit nog niet dat die voorstellingen daar-
mee tot zijn bewustzijn doordringen.6

 Dat laatste wordt zo niet tegengesproken 
dan toch in positieve zin bijgesteld waar 
Freud het over een andere vorm van subli-
matie heeft: literatuur. Die kunstvorm 
wordt steevast geprezen omwille van het 
inzicht dat zij kan voorleggen in de duistere 
sluip- en kronkelwegen van de menselijke 
psyche. Een succesnovelle uit zijn tijd, 
Gradiva van de Duitse romancier Wilhelm 
Jensen, lijkt hem zonder meer een perfecte 
illustratie van zijn eigen theorie.7 Grote lite-
ratuur, zo geeft Freud volmondig toe, laat 
inzake psychologisch inzicht zijn eigen psy-
choanalytische theorie vaak ver achter 
zich.8 Alleen is het soort inzicht dat de lite-
ratuur biedt, niet van conceptuele aard. Dat 
is dan weer de meerwaarde van de psycho-
analyse. Geen wonder dus dat de opleiding 
tot psychoanalyticus voor Freud een gron-
dige en blijvende verkenning van de litera-
tuur impliceert. En niet alleen van de litera-
tuur. Een psychoanalyticus moet een brede 
culturele interesse ontwikkelen.9 Als veld 
van individuele en collectieve sublimaties, 
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biedt de kunst in de brede zin van het woord 
een weten dat diepgaander is dan het weten 
van welke menswetenschap ook. Mensweten-
 schappers moeten zich over dit gesublimeer-
de materiaal buigen om er de conceptuele 
structuren van bloot te leggen. Geen won-
der dat de psychoanalyse, momenteel door 
de meeste menswetenschappen verguisd, in 
het veld van de literaire studies een behoor-
lijk aanzien heeft weten te behouden.10

5. Jacques Lacan

Als er binnen het veld van de psychoanaly-
tische theorie een denker is die een speciale 
plaats voor het esthetische inruimt, dan is 
het wel Jacques Lacan. In een bepaald 
opzicht komt hij zelfs erg dicht in de buurt 
van Schiller. Ook Lacan breng het estheti-
sche ter sprake in de context van de subli-
matie, maar die vat hij enigszins anders op 
dan Freud. Lacan denkt haar niet in een 
metaforiek die aan fysische processen refe-
reert, maar in termen die veeleer naar 
bewuste, culturele processen verwijzen.
 Dit spoort met het primaat van de cultuur 
dat Lacan, in zijn articulatie van de freudi-
aanse theorie, overneemt van Claude Lévi-
Strauss. Als polymorf  pervers lustwezen 
leeft de mens niet op het niveau van de reële 
natuur (of, in zijn terminologie, ‘het reële’), 
maar van met lust bezette voorstellingen 
die het geheel van de cultuur uitmaken. We 
leven, zoals Lévi-Strauss het uitdrukt, in 
een symbolisch universum, dit wil zeggen: 
een veld van betekenaars waarin elke bete-
kenaar weer naar andere betekenaars ver-
wijst en dus nooit aankomt bij een defini-
tieve betekenis. Dit talig gestructureerd 
universum biedt een uitgelezen milieu voor 
het menselijk lustwezen (dat leeft van de 
polymorf  perverse lust die het aan zijn 
levensfuncties beleeft). Zo’n universum 
houdt het verlangen onverminderd gaande, 
een noodzaak voor een wezen dat samen-
valt met zijn verlangen. Want dit is inder-
daad het lacaniaanse uitgangspunt: we zijn 
verlangen; wat verder ook ons aanvoelen is 
op het niveau van het bewuste, onbewust 
leven we van een verlangen dat per definitie 
ultieme, reële bevrediging ontzegd wordt. 
 Is er dan geen bevrediging van het verlan-
gen mogelijk? Toch wel, aldus Lacan, maar 
de structuur van die bevrediging sluit het 
fundamenteel onbevredigbare karakter van 
het verlangen niet uit. Voor die structuur 
smeedt hij een nieuw concept: jouissance, 
genot. In het seksueel orgasme bijvoorbeeld 
(dat voor Lacan het paradigma vormt van 
elk genot, ook het niet apert seksuele) is het 
alsof  ik helemaal niet meer door tekort en 
verlangen getekend ben. Maar slechts alsof, 
aldus Lacan. Verwijzend naar het aloude 
Latijnse gezegde ‘post coitem animal triste’ 
(na de coitus is het dier droevig) betoogt hij 
dat de mens weliswaar volop kan genieten 
van het orgasme dat hij beleeft, maar dat 
hij, precies op het moment dat hij zich daar-
van bewust wordt, ook beseft dat het voorbij 
is. Alsof  hij er in het orgastisch moment 
nooit echt bij kan zijn. In de genotservaring 
schiet het subject als het ware zelf tekort, en 
zo worden het tekort en het verlangen 
waarvan de lustmens leeft gaande gehou-
den.
 Dit alles impliceert dat in het verlangen 
een soort doodsprincipe schuilgaat. De 
bevrediging van het verlangen leidt voor 
het verlangend subject niet tot zelfverwer-
kelijking, maar tot zijn vernietiging. Indien 
het subject reëel bevredigd zou worden, dan 
zou het letterlijk – reëel – verdwijnen in het 
verlangde object.
 Hier komen we bij het cruciale punt van 
Lacans subjecttheorie. Als subject van ver-
langen – van een tekort dus – is ons lustwe-
zen in laatste instantie georiënteerd op een 
‘object’ dat niet tot de wereld behoort die 
ons een bestaan garandeert, de wereld van 
de betekenaars. Anders gezegd, het verlan-
gend subject is gericht op iets waartegen-
over het altijd afstand zal houden. Dit ultie-
me object van verlangen is wat Lacan het 
object kleine a noemt.
 In de klinische praktijk wordt de term ver-
bonden met het symptoom dat zich aan elke 
analyse onttrekt en waarmee de analysant 
aan het einde van de kuur vrede moet 
nemen. De gehele economie van zijn verlan-
gen is rond het object kleine a gestructureerd, 
maar voor het verlangend subject blijft dat 
object onherroepelijk vreemd, ook al is dit 
vreemde symptoom de kern van zijn identi-
teit, zijn meest fundamentele ‘zelf ’. Het 

einde van een geslaagde kuur kan dan ook 
gekarakteriseerd worden als de herwonnen 
toestand waarin de analysant van ‘zijn 
symptoom houdt als van zichzelf ’.11

 Hoe dit object kleine a te onderkennen? De 
vraag is niet of  het te kennen is – het is nu 
eenmaal onbewust. Het valt inderdaad 
alleen te onderkennen, en dit kan door het 
grillige spel van de lust bloot te leggen en 
het daarin te lokaliseren als het punt van 
waaruit dat spel ultiem geregeld/ontregeld 
wordt. Het object kleine a moet afgeleid wor-
den uit een (formele) analyse van hoe de 
analysant in de kuur verbaal tekeergaat. 
Daarbij nemen subject en object wisselende 
posities in, en die moet de analyticus op het 
spoor komen om de analysant te kunnen 
begeleiden in het vinden van de ‘juiste posi-
tie’. Daarbij wordt de analyticus door zijn 
analysant voortdurend op de plaats van dat 
object kleine a neergezet – dit wil zeggen op 
de positie waar de analysant het antwoord 
op al zijn vragen denkt te vinden, in de eer-
ste plaats het antwoord op de vraag naar 
zijn (verloren) zelf. Maar telkens wanneer 
de analysant het antwoord op die ultieme 
vraag denkt te hebben gevonden, moet de 
analyticus hem dwarsbomen om hem 
zodoende met ‘zichzelf ’, dit wil zeggen met 
zijn eigen vreemdheid (zijn object kleine a) 
te confronteren.
 Op dit soort interventies van de analyti-
cus kan Kants esthetisch oordeel een ver-
helderend licht laten schijnen. De analyti-
cus moet oordelen, maar zonder objectieve 
kennis. Zijn oordeel houdt vooral een weten 
in over het eigen onvermogen om te weten. 
Hij weet dat hij het onbewuste van zijn pati-
ent niet kan doorgronden, dat hij alleen de 
oppervlaktefenomenen van diens woorden-
spel kan analyseren, om te zien hoe listig 
hijzelf  daar een plaats wordt toebedeeld, en 
vervolgens zo te reageren dat die list door-
prikt wordt. Zijn oordeel kan zich nooit voor 
objectieve – laat staan reële – kennis uitge-
ven. Daarom kan hij dat oordeel nooit ver-
talen in een advies voor de analysant, want 
dan zou deze in zijn list geslaagd zijn en de 
analyticus op de plaats van het antwoord op 
zijn verlangen (i.e. het object kleine a) heb-
ben gezet. Bij zijn duiding van de vrije asso-
ciatie van de analysant (en die duiding moet 
hij beslist geven) dient de analyticus er voor-
al voor te zorgen dat zijn patiënt geen ant-
woord krijgt op zijn vragen: dat die vragen 
opengehouden worden op de onvervulbaar-
heid die zijn verlangen is. Want dit is wat de 
analysant als lustwezen is (en waar hij in 
zijn neurotische crisis niet mee om kan): 
een open, niet te vervullen verlangen. 
 De duiding (het oordelen) van de analyti-
cus – en, ruimer, van de psychoanalyse in het 
algemeen – heeft alles van het reflexieve 
esthetische oordeel dat door Kant ontwikkeld 
en door Schiller in zijn bildungstheorie toe-
gepast werd. Vanuit Kant bekeken, en for-
meel gezien, is de psychoanalyse een estheti-
sche theorie. Dat Freud de psychoanalyse 
eerder als een ‘mythologie’ beschouwt dan 
als een wetenschap, kan in die zin geïnter-
preteerd worden.12 De psychoanalyse komt 
nooit verder dan een reflexief  oordeel. Dit 
mag haar zwakte lijken, maar het is de facto 
haar meerwaarde. In het domein van de 
psychotherapie laat enkel een reflexief  oor-
deel ruimte voor de vrijheid van de patiënt. 
Slechts in de context van zo’n opvoeding tot 
vrijheid kan een therapie binnen de moder-
niteit ernstig worden genomen.
 Voor Lacan is het in elk geval duidelijk: als 
het ‘weten’ van de psychoanalyse ergens bij 
aansluit, is het eerder bij de kunst dan bij de 
wetenschap. In zijn seminarie over de ethiek 
(1959-60) gaat hij daar tot tweemaal toe 
uitdrukkelijk op in.13 Psychoanalyse is de 
onderkenning van het onbewuste of, wat op 
hetzelfde neerkomt, van het verlangen of  
het fundamentele tekort waarin het mense-
lijke lustwezen zijn grond vindt. De moder-
ne wetenschap staat in de wijze waarop zij 
dit tekort onderkent het dichtst bij platte 
verdringing of  ontkenning. Zij miskent het 
tekort niet, verre van, maar gaat er impliciet 
of  expliciet van uit dat het tekort vóór haar 
uitligt, en dat de vooruitgang van de weten-
schap dit tekort ooit ongedaan zal maken. 
Zij miskent dus wel degelijk het fundamente
le, onophefbare karakter van dat tekort. 
 De religie is in dit opzicht duidelijker, aan-
gezien zij het menselijke tekort wél situeert 
waar het hoort, met name bij de mens zelf, 
inclusief  bij zijn verlangen naar kennis. Op 
hun manier brengen religies het menselijke 
verlangen in cultuur en erkennen zij het 
tekort dat eraan ten grondslag ligt. Ook reli-

gies stellen evenwel een ultieme opheffing 
ervan in het vooruitzicht. Maar dat ze die 
situeren in het hiernamaals, impliceert in 
elk geval een erkenning van het tekort in 
het hier en nu. 
 Het duidelijkst in zijn erkenning van het 
menselijke tekort is echter de kunst, aldus 
Lacan. Eigen aan de kunst is dat zij de bete-
kenaar op dusdanige wijze behandelt 
(Lacan heeft het over een ‘façonnement du 
signifiant’14) dat het tekort in het hart van 
die betekenaar oplicht. Een schilderij toont 
niet zomaar iets, het toont altijd ook het 
eigen tonen, het verwijlt in de ‘façonne-
ment’ van zijn voorstelling, zodat het van 
het voorgestelde wordt losgeweekt en te 
kennen geeft dat het vooral niet toont wat 
het toont. Idem voor de poëzie, waar de 
‘schoonheidsbehandeling’ die de woorden 
krijgen, hen losweekt van hun directe bete-
kenis en multi-interpretabel maakt – waar-
mee de poëzie erkent dat de betekenis van de 
woorden zich in laatste instantie aan hun 
zeggingskracht onttrekt. 
 Kunst ‘geeft te kennen’, het is kennis, zij 
het dan een kennis die haar tekort – alsook 
het tekort tout court, het onbewuste, het 
object kleine a – onderkent. Lacan verwijst 
hiervoor graag naar de hoofse liefde, de 
Fin’Amor.15 Die betreft, zo benadrukt hij, 
geen morele code inzake amoureuze rela-
ties, maar een esthetische cultuur. De 
Fin’Amor is een poëtische traditie, neerge-
legd in de tot op heden beroemde verzen van 
de Occitaanse dichters uit de twaalfde eeuw. 
Hun dichtkunst vormt Lacans favoriete 
voorbeeld van sublimatie. Die laatste defini-
eert hij als een ‘façonnement van de beteke-
naar’ waarbij één welbepaalde betekenaar 
– in casu de ‘Dame’ – gepositioneerd wordt 
op de plaats van het ultieme (en dus onmo-
gelijke) object van verlangen (het object klei
ne a).16 De hoofse minnaar is in zijn verlan-
gen naar zijn Dame aan haar asags (Occitaans 
voor proeven, opdrachten) onderhevig, wat 
betekent dat hij de facto onophoudelijk naar 
haar hand blijft dingen. De Fin’Amor is met 
andere woorden een poëtische cultuur rond 
de ongelukkige liefde, waarbij de minnaar op 
een poëtische manier de waarheid van het 
menselijk verlangen uitzingt. 
 In feite is de psychoanalyse zélf  een derge-
lijke vorm van sublimatie of, in kantiaanse 
of  schilleriaanse termen, een esthetische 
theorie – maar dan een veralgemeende esthe-
tische theorie, omdat ze het reflexieve oor-
deel uitbreidt, niet alleen tot het domein 
van de psychotherapie, maar tot alle terrei-
nen waar de menselijke identiteit in het 
geding is, kortom het hele veld van de cul-
tuur. De psychoanalyse stelt op haar manier 
de menswetenschappen in vraag, die voor 
een groot deel uitgaan van het gangbare 
(objectief) wetenschappelijke paradigma. In 
een geste die kantiaanser is dan ze zelf  vaak 
toegeeft, werpt de psychoanalyse hen de 
vraag toe of  het weten van de mensweten-
schappen niet per definitie een ‘esthetisch’ 
weten is, dat zich beperkt tot reflexieve oor-
delen. Het is aan de menswetenschappen 
(en aan de kunstwetenschappen die zich 
onder hun voogdij scharen) om die vraag 
ernstig te nemen. 
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www.herbertfoundation.org

Time Extended / 1964 – 1978.  
Works and Documents from  
the Herbert Foundation

vanaf 25 september 2016

Time Extended / 1964 – 1978 brengt een ruime selectie 
werken en documenten samen van kunstenaars als Carl 
Andre, Art & Language, Robert Barry, Daniel Buren, 
Jan Dibbets, Gilbert & George, On Kawara, Sol LeWitt, 
Mario Merz, Gerhard Richter, Ed Ruscha, Niele Toroni 
en Lawrence Weiner.

Individueel bezoek
Herbert Foundation is vanaf 25 september 2016 iedere 
zondag geopend voor individuele bezoekers tussen 14u 
en 17u. Om 15u kan u aansluiten bij een geleid bezoek 
doorheen de tentoonstelling (zonder reservatie). 

Groepen
Een groepsbezoek onder leiding van een door Herbert 
Foundation opgeleide gids kan vanaf 25 september 
2016 ingepland worden van maandag tot vrijdag en 
op zondag namiddag. Voor verdere inlichtingen of het 
maken van een groepsreservatie, gelieve contact op te 
nemen met reservation@herbertfoundation.org
 Meer details omtrent de bezoekmogelijkheden via 
www.herbertfoundation.org

Events
Een overzicht van de geplande activiteiten van Herbert 
Foundation kan gevonden worden op de website  
www.herbertfoundation.org

documenta 5, 1972 / Annick and Anton Herbert / Ben Vautier, Kunst ist überflüssig

Met de steun van: Mediapartners:
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KLAAS TINDEMANS

Het cliché is gênant, maar het keert overal 
terug, als het ultieme fantasma van de poli-
tieke theatermaker: de opvoering van La 
Muette de Portici in de Brusselse Munt-
schouw burg op 25 augustus 1830 was de 
vonk die de Belgische onafhankelijkheids-
strijd deed ontvlammen. De geschiedenis is 
subtieler, maar zelfs protagonisten uit het 
politieke theater kunnen hun gehechtheid 
aan dit geromantiseerde feit niet onder stoe-
len of  banken steken. Voor de Engelse poli-
tieke toneelschrijver David Hare is het 
dwaas om te geloven dat een opera als deze 
een revolutie kan ontketenen, en hij heeft 
het over een ‘onmogelijk streven’. Maar net 
daardoor geeft Hare zijn fantasma prijs.1 
Zelfs Erwin Piscator, lot- en bondgenoot van 
Bertolt Brecht, bedenker en uitvoerder van 
diverse varianten op wat ‘documentair the-
ater’ heet, noemt het onmiddellijke revoluti-
onaire effect van La Muette zijn grote ideaal. 
Dat is althans wat zijn oudstudente Judith 
Malina zich herinnert, die in 1947 met 
Julian Beck het Living Theatre oprichtte – 
een iconisch ensemble van het politieke the-
ater. Maar er stond Piscator nog een veel 
concreter ideaal voor ogen, zegt Malina, een 
wensdroom die losstaat van die Belgische 
anekdote, maar misschien wel even roman-
tisch is: ‘He imagined an audience which 
had a little desk or a table and paper and 
pencil and could stop the performance and 
say, ‘wait a minute she came in in this coat 
and said ‘this is my new coat’ – what did she 
mean by that? What did she pay for that?’, 
and then he imagined the actor would say: 
‘Well, she would like people to believe that 
it’s a $ 2.000 coat, but actually it was a $ 20 
coat on sale at the Salvation Army and she’s 
pretending to have a different class relation-
ship to the clothes that she’s wearing.’ And 
then you go on, and then the next question 
comes up, and he imagined very economic 
questions, class-conscious questions, and 
he imagined a sophisticated cast who would 
answer all these questions. But he never did 
this. He only talked about it a lot.’2

 In deze tekst wil ik de intellectuele erfenis 
van het zogenaamde ‘vormingstheater’, dat 
in Vlaanderen tussen het symbolische jaar 
1968 en – ongeveer – 1980 zijn relatieve 
bloeitijd kende, tegen het licht houden. Er 
bestaat een overzichtelijk geheel van eigen-
tijdse commentaren bij dit fenomeen, dank-
zij de academische inspanningen van de 
‘werkgroep vormingstheater’ van het toen-
malige Centrum voor Taal- en Literatuur-
weten schap aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Dina van Berlaer-Hellemans, 
Marianne Van Kerkhoven en Luk Van den 
Dries waren de vaste krachten achter een 
onderzoeksproject dat dicht bij de politiek-
artistieke praktijk stond. De praktijk én de 
reflectie erop ontwikkelde zich tussen 1979 
en 1982 verbazend snel, waarbij zelfkritiek 
niet geschuwd werd. Hun onderzoek resul-
teerde in drie tekstvolumes, die niet allemaal 
even academisch waren – ook dramatische 
fragmenten, persoonlijke over pein zingen of  
(minder gelukkige) schoolse oefeningen 
werden erin opgenomen – en die welover-
wogen titels droegen als Blijf  niet gelaten op 
de wonderen wachten (1979), Tot lering en 
vermaak (1980) en Het politieke theater heeft 
je hart nodig (1982).3 Het spreekt vanzelf  
dat er sinds het onderzoek van deze ‘werk-
groep vormingstheater’, in de wereld en in 
het theater, ingrijpende ontwikkelingen 
hebben plaatsgevonden. Destijds was het 
vormingstheater, samen met het ‘experi-
menteel theater’, ingedeeld in een afzonder-
lijke categorie D van het Theaterdecreet van 
1975. Die positie werd geïnterpreteerd als 
een vorm van ‘repressieve tolerantie’ in een 
voor het overige erg ‘etatistisch’ theater-
landschap, waarin schepencolleges nog de 
eindbeslissing namen over het repertoire.4 
Maar sindsdien is het theater, als geïnstitu-
tionaliseerde kunstdiscipline, zijn centrale 
plaats in het culturele landschap van stad 
en natie verloren.5 Daarmee is ook een 
pedagogisch privilege, dat destijds door het 
vormingstheater op een specifieke manier 
opgeëist en ingevuld werd, verloren gegaan. 

Belangrijker nog zijn welbepaalde histori-
sche breuken in de samenleving, sinds de 
vroege jaren tachtig, met alle culturele col
lateral damage die daarbij hoort: de verdwij-
ning van het ‘reële socialisme’, de hegemo-
nie van het neoliberalisme, de crisis van de 
representatieve democratie, de depolitise-
ring van het (cultuur)beleid, opkomst en 
ondergang van het postmodernisme als cul-
tureel paradigma, de technische en mentale 
expansie van informatie… Het zijn algeme-
ne tendensen, die de wijze van denken ach-
ter politiek theater – een ruimer begrip dan 
‘vormingstheater’ – minstens hebben beïn-
vloed en wellicht zelfs grondig hebben aan-
getast. De gedachte dat letterlijk álle theater 
tot op zekere hoogte pedagogisch en vor-
mend is, blijft wellicht interessant en uitda-
gend – voor het jeugdtheater is het zelfs een 
grondidee, die nog steeds minstens zijn 
externe legitimering bepaalt – maar de cul-
turele rol van het theatergenre is zeker niet 
meer zo alomvattend als voordien.

De reflectie over het politiek theater ver-
trekt, zeker in het drieluik van de VUB-
werkgroep vormingstheater, vanuit een 
dialectisch-materialistische, marxistische 
maatschappijvisie. Dat wordt duidelijk in de 
begrippen die het vaakst opduiken in het 
(meta)discours van het vormingstheater en 
in de verschuivingen die ze ondergaan. Bij 
nadere analyse blijkt dat een aantal van 
deze begrippen ook vandaag nog hanteer-
baar zijn, precies om de ontwikkelingen in 
(de reflectie over) de verhoudingen tussen 
theater/theatraliteit en politiek activisme te 
duiden. De slogan ‘pessimism in theory, 
optimism in practice’, een variant op 
Gramsci’s ‘pessimism of  the intelligence, 
optimism of  the will’, siert niet voor niets 
nog steeds het Brusselse Kaaitheater.6 
Daarom is het zinvol vanuit dergelijke 
begrippen te vertrekken om de erfenis van 
het vormingstheater te evalueren. 

Totaliteit. Zowel voor de politieke economie 
(Marx’ Das Kapital) als voor de (neomarxisti-
sche) kritische theorie (Adorno, Horkheimer) 
vormt de notie ‘totaliteit’ een referentie-
punt. Ook in het discours van het vormings- 
en politiek theater is dat begrip richtingge-
vend. Elk maatschappelijk fenomeen, 
inclusief  culturele manifestaties, beïnvloedt 
de hele maatschappij, die zelf  het resultaat 
is van de wijze waarop productiekrachten 
omgezet zijn in productieverhoudingen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat een slogan als ‘het 
persoonlijke is politiek’, typerend voor de 
jaren vlak na Mei ‘68, nooit geïnterpreteerd 
mag worden als vrijgeleide voor geïsoleerde 
analyse en actie – bijvoorbeeld met betrek-
king tot de onderdrukking van de vrouw, of  
de teloorgang van het leefmilieu, als aparte 
politieke probleemgebieden. Of  een pro-

bleemgebied ‘apart’ is, hangt immers juist 
af  van het ideologische perspectief  van 
waaruit men het bekijkt. Daarom kan zo’n 
slogan slechts een retorisch of  pedagogisch 
hulpmiddel zijn om een specifiek onrecht in 
de dialectische dynamiek van het globale 
systeem van kapitalistische productiever-
houdingen te situeren. Van deze intellectu-
ele noodzaak is het hele discours van het 
vormingstheater doordrongen. Ondanks de 
doortocht van het ‘postmodernisme’, dat 
elke vorm van ideologie afwees en fragmen-
tatie in denken en tonen voorstond, blijft 
veel actueel politiek theater bij deze dialec-
tiek zweren, terwijl actuele politieke kunste-
naars net de onmogelijkheid van een 
‘totaalbeeld’, in de zin van overzichtelijke 
productieverhoudingen, lijken op te voeren.

Representatie. Veel politiek theater draait 
impliciet of  expliciet rond ‘representatie’. 
Het historische vormingstheater legt de 
nadruk op de analytische representativiteit 
van de ‘fabel’ voor het onrecht dat getoond 
wordt en waarvoor gemobiliseerd moet 
worden. Maar vandaag stelt het politiek 
theater vooral de politieke representatie zélf  
fundamenteel in vraag, zowel in experimen-
tele vormen en verhalen – vaak van partici-
patieve aard – als in zijn visies op bestaande 
democratische procedures en processen. 
Niet toevallig wordt het accent hier vaak 
verlegd van de autonome, zij het gepoliti-
seerde, opvoering naar deelname aan 
‘echte’ politieke actie. Dat verklaart bijvoor-
beeld dat een overzicht van activistische 
kunst zich aandient als een ‘handboek voor 
artistieke strategieën in de reële politiek’.7

Toeschouwer. Het vormingstheater biedt de 
toeschouwer drie elementen aan, waarvan 
het relatieve belang uiteraard grondig kan 
verschillen: zichtbaar gemaakte maat-
schappelijke verhoudingen, kritiek op die 
verhoudingen, en een oplossing of  minstens 
een perspectief  voor een oplossing van de 
vastgestelde (en bekritiseerde) wanverhou-
dingen. Daarbij is het de meer of  minder 
expliciete bedoeling van de theatermakers 
om de toeschouwers te vormen, om hun 
kennis en/of  actiebereidheid te doen toene-
men.8 Hoewel de verhouding tussen toe-
schouwer en theatermaker op het eerste 
gezicht sterk lijkt op de traditionele burger-
lijke relatie tussen scène en zaal, is de prak-
tijk genuanceerder. Men verwijst graag 
naar Augusto Boal, en de manier waarop 
hij de emancipatie van de toeschouwer 
schetst in zijn ‘poëtica van de onderdruk-
ten’. In Boals poëtica staat de toeschouwer 
geen macht meer af. Hij duldt niet meer dat 
men denkt of  handelt in zijn plaats: hij 
neemt de hoofdrol op zich, desnoods letter-
lijk, hij verandert de handeling, bedenkt 
oplossingen, veranderingen, kortom, hij 

repeteert voor de revolutie.9 Later gaat Boal 
nog een stap verder, wanneer hij in zijn 
legislative theatre methodes ontwikkelt om 
de (politieke) thematiek te laten aanbren-
gen door actiegroepen en basisbewegingen: 
de theatermaker wordt een joker, hij/zij kan 
ingezet worden met zijn/haar ervaring en 
verhalen, maar als joker stuurt hij noch de 
dramaturgie, noch de theatralisering aan.10 
Dat is zonder twijfel ook het perspectief  van 
het historische vormingstheater, ook als dat 
theater niet steeds past in Boals logica: men 
wil dat de toeschouwer subject van de voor-
stelling is of  wordt. Het politieke theater van 
vandaag problematiseert eveneens de pas-
sieve toeschouwer, zoekt naar strategieën 
voor emancipatie, en experimenteert rond 
de vraag of  en hoe artistieke participatie en 
democratische participatie met elkaar te 
maken kunnen hebben.11

Totaliteit

In Blijf  niet gelaten op de wonderen wachten, 
het eerste deel van de theaterwetenschappe-
lijke trilogie van de ‘werkgroep vormingsthe-
ater’, vertrekt de analyse van deze specifieke 
‘strijdcultuur’ telkens vanuit drama teksten, 
dus vanuit het neergeschreven residu van 
de voorstelling: de dramaturgie, en dan met 
name de fabel. Bertolt Brecht stelt dat de 
fabel het hart van het theatergebeuren is, 
omdat de menselijke relaties die zich daarin 
ontwikkelen moeten aantonen dat de 
wereld bekritiseerd en vervolgens veran-
derd kan worden, wat in de voorstelling 
gebeurt door het publiek te onderhouden.12 
‘Onderhouden’ is de letterlijke vertaling van 
het Duitse unterhalten, dat meestal vertaald 
wordt als ‘amuseren’. Maar daarmee gaat 
een nuance verloren: Unterhaltung is bij 
Brecht geen plat amusement, maar een 
artistieke vertaling van de fabel. In dezelfde 
lijn benadrukt Marianne Van Kerkhoven 
dat de dialectiek tussen het verleden – de 
voortgang van het verhaal – en het heden – 
de conclusie dat er middelen en houdingen 
zijn om de negatieve werkelijkheid waar het 
verhaal naar verwijst te veranderen – essen-
tieel is om tot ‘vorming’ van het publiek te 
komen. Het risico dat de theatermaker daar-
bij neemt is dubbel. Ten eerste moet hij 
gebruikmaken van personages die, gezien 
het dwingende karakter van het drama als 
genre, dreigen los te komen van de politieke 
krachten waaraan ze hun bestaan als per-
sonage te danken hebben: de transformatie 
tot (anti)held loert dan om de hoek en daar-
mee dreigt de structurele politieke relevan-
tie te verdwijnen.13 Dit gevaar dwingt de 
auteur/dramaturg tot een verregaande 
openheid, die niet toevallig ook eigen is aan 
het democratische proces. Ten tweede scha-
kelt het vormingstheater zich, noodge-

De dramaturgie van de ongehoorzaamheid
Historisch vormingstheater en politieke theatraliteit vandaag

uitgaven van de ‘werkgroep vormingstheater’ van het Centrum voor Taal- en Literatuurwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel: ‘Blijf  niet gelaten op de wonderen 
wachten. Benaderingen van het vormingstheater in Vlaanderen van 1968 tot nu’, 1979; ‘Tot lering en vermaak: 9 manieren voor 10 jaar vormingstheater’, 1980;  

‘Het politieke theater heeft je hart nodig. Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid’, 1982
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dwongen of  niet, in een artistieke stroming 
in, die gemakshalve als (neo)avant-garde 
bestempeld wordt. Daarmee bevindt het 
zich in dezelfde veilige, maar ook marginale 
en onschadelijke positie als bijvoorbeeld het 
absurdisme van Samuel Beckett en Eugène 
Ionesco. Politiek theater, suggereert Van 
Kerkhoven, moet ook ingaan tegen deze 
cultuurpolitieke vanzelfsprekendheid. Meer 
nog, wil het politiek relevant blijven, wil het 
de samenleving in socialistische zin veran-
deren, dan moet het zich als een volwaardig 
artistiek alternatief  aandienen.14 Van 
Kerkhoven beschrijft daarmee een conflict 
dat tot vandaag de praktijk en reflectie over 
politieke performance beheerst.15 Enkel door 
te werken met personages uit de brede tradi-
tie van de commedia dell’arte leek deze 
impasse te kunnen worden doorbroken, op 
verschillende niveaus. Het voordeel van 
deze figuren is dat ze én een historische 
stamboom hebben waarop ze kunnen varië-
ren, én dat ze fabels oproepen die overbe-
kend, zelfs voorspelbaar zijn, zodat elke 
afwijking betekenis kan krijgen: het ‘epi-
sche’ principe – de speler belichaamt zijn 
rol, maar vertelt er tegelijk iets over – kan 
dan alle ruimte krijgen. Dat verklaart het 
succes van Dario Fo. In het exemplarische 
Mistero Buffo (1972) van de Internationale 
Nieuwe Scène verbinden oude en nieuwe 
verhalen over de lijdende arbeidersklasse 
zich met elkaar in de figuur van een arche-
typische nar, met een materialistische en 
blasfemische lezing van het Evangelie. In 
Harlekijn noch knecht noch meester (1976) 
bewerkte Arturo Corso, regisseur bij dezelf-
de INS, De knecht van twee meesters van Carlo 
Goldoni tot een stuk-in-een-stuk waarin 
elke autoriteit is weggevallen: de acteurs 
willen deze keer zelf  – als politiek gemoti-
veerd toneelcollectief  – hun plaats tégen het 
burgerlijke cultuurbestel affirmeren, en 

Corso’s bewerking blijkt daarvoor een 
geschikt instrument. De complexiteit van de 
fabel, de drievoudige gelaagdheid – 
Goldoni’s achttiende-eeuwse vroegburger-
lijke variant op een volkse speltraditie, de 
raamvertelling over een troep ex-gevange-
nen die toneelspelen als bewijs van pas ver-
worven vrijheid, de eigen strijdbare positie 
van de INS – kon enkel begrijpelijk worden 
gemaakt door naar de clichés van de com-
media dell’arte te grijpen, met haar grotes-
ke speelstijl en schetsmatige vertelling. 
Maar precies door dat gewild simplisme, 
door gebruik te maken van de herkenbare 
‘typetjes’ van dit oeroude genre en de uit-
vergrote speelstijl die daarbij aansluit, kan, 
aldus Van Kerkhoven, de voorstelling maar 
op het nippertje ontsnappen aan een sta-
tisch wereldbeeld waarin iedereen finaal 
zijn maatschappelijke rol hervindt: de 
emancipatie van de gevangenen is een 
kunstgreep, geen dialectische uitkomst of  
synthese.16

 Maar de worsteling met een ‘dramaturgie 
van de daad’, zo stelt Carlos Tindemans in 
dezelfde bundel vast, legt nog zwaarwichti-
ger en zelfs structurele problemen in het 
vormingstheater bloot, met name bij de 
‘jongleurs’ die de INS graag opvoert. 
Volgens hem lijdt dit type drama onder een 
zwakke theoretische fundering die als resul-
taat heeft dat, in de fabel, niet de productie-
verhoudingen verantwoordelijk gesteld 
worden voor economisch onrecht, maar de 
karikaturale personages die de onderdruk-
king belichamen: dat is een flagrant dialec-
tisch-materialistische denkfout. De reflectie 
over en de concretisering van het span-
ningsveld tussen het onrechtvaardige 
heden en de utopische toekomst is boven-
dien ontoereikend, waardoor de werkelijk-
heid als het ware verdampt. De feitelijke 
positie van de producten van deze strijdcul-

tuur komt er ten slotte op neer dat deze 
afgerekend worden op hun ruilwaarde – 
hun belang op de culturele ‘markt’ – en niet 
op hun gebruikswaarde. Ook dat gaat vol-
gens hem in tegen een marxistische dogma-
tiek, omdat het opnieuw de toeschouwer tot 
consument van een inwisselbaar wereld-
beeld herleidt.17 Vergelijkbaar commentaar, 
misschien iets welwillender, levert 
Tindemans bij de revues van Vuile Mong en 
zijn Vieze Gasten (Adhemar, het Vlaamse 
wonderkind uit 1975; Bommerskonten uit 
1978). Vuile Mong maakt gebruik van de 
esthetiek van de revue en vervormt die tot 
politieke kitsch: sketches, sentimentele ver-
haallijnen, identificatie (of  juist niet) met 
karikaturen. Maar de revue wortelt in een 
stevige burgerlijke traditie van enkele eeu-
wen oud, en daarom kan deze vorm niet 
snel tot het ideologisch instrument van zijn 
tegendeel worden omgesmeed. Een eendi-
mensionale dramaturgie helpt het bewust-
zijn van de klassenverhoudingen geenszins 
vooruit.18

 De spanning tussen herkenbaarheid – 
inclusief  individualisering in de persona-
ges: het zijn geen metaforen meer voor soci-
ale verhoudingen als ‘meester’ en ‘knecht’ 
– en veranderbaarheid van het maatschap-
pelijk bestel blijft het discours over het vor-
mingstheater beheersen. Het laatste deel 
van het VUB-drieluik is helemaal aan de 
emotionele werking van dit theater gewijd. 
Dina van Berlaer-Hellemans verantwoordt 
deze verschuiving vanuit de 20e-eeuwse 
filosofische kritiek die de notie van rationali-
teit ondervraagd heeft, zowel in het neo-
marxisme (o.a. Theodor Adorno, Herbert 
Marcuse) als in de psychologie (o.a. Ronald 
Laing, Christopher Lasch). De ‘rede’ ver-
klaart het toelaatbare, het gekende, terwijl 
de cartografie van onbewuste structuren en 
driften de onvoorspelbaarheid tracht te vat-

ten. Emotionaliteit, als element in de thea-
teropvoering, zou dan de meerduidigheid 
die voortkomt uit het conflict tussen rede en 
drift, kunnen belichamen en vormgeven. 
Daarmee zou ze de vorming – in de zin van 
maatschappelijke bewustwording met het 
oog op veranderbaarheid – alsnog vooruit-
helpen.19 Strenger nog zijn de analyses van 
Paul De Bruyne en Hans van Maanen, die 
door de ideologische functie van emotiona-
liteit te onderzoeken, in zekere zin de totali-
teit van de maatschappijkritiek willen her-
stellen. De Bruyne vertrekt bij het inzicht 
van Louis Althusser dat emotionaliteit het 
instrument is waarmee de productiever-
houdingen in de ideologie worden gerepro-
duceerd, en dat emotionaliteit meer bepaald 
de realisatie inhoudt van het niet-talige pro-
ces dat ‘leven in ideologie’ mogelijk maakt. 
In de theaterpraktijk betekent dit dat de 
toneelspeler gedwongen is om een streng 
onderscheid te hanteren – de paradox van 
Diderot in overdrive – tussen zijn gevoelser-
varing en de emotionele reactie bij het 
publiek: de emotionaliteit moet ‘georgani-
seerd’ worden.20 Van Maanen gaat nog een 
stap verder. Hij stelt dat emotionaliteit 
opduikt in de werkelijkheid – ook die van 
het kunstwerk, de opvoering – als er een 
besef  is van een gemis. Wanneer er sprake is 
van een dissonantie tussen de werkelijkheid 
waarnaar men verwijst en de wijze waarop 
die vormelijk verbeeldt wordt, dan is de toe-
schouwer zich daarvan bewust: dat bewust-
zijn drukt zich uit in emoties. Abstracter 
uitgedrukt: emotionaliteit doet zich voor 
wanneer de werkelijkheid die de toeschou-
wer, aan de hand van theatrale verwijzin-
gen en conventies, denkt te kunnen waar-
nemen op de scène, in tegenspraak komt 
met de wijze waarop het artistieke medium 
diezelfde werkelijkheid wil vatten. Indien 
het vormingstheater gebruikmaakt van 

Mistero Buffo, 1972-1973, Internationale Nieuwe Scène
regie: Arturo Corso, bewerking: Charles Cornette

Harlekijn, noch knecht, noch meester, 1976-1977, Internationale Nieuwe Scène 
auteur & regie: Arturo Corso

Het Laxeermiddel, 1980-1981, Mannen van den Dam
auteur: Georges Feydau, regie: Herman Gillis

Mauser/De Hamletmachine, 1981-1982, Het Trojaanse Paard
auteur: Heiner Müller, regie: Jan Decorte

foto: Herman Sorgeloos

Maria Magdalena, 1980-1981, Jan Decorte & Cie
auteur: Friedrich Hebbel, regie: Jan Decorte

foto: Willy Dee
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emotionaliteit, dan komt het erop aan dit 
conflict aan te grijpen om de waarnemings-
structuren en -processen bij de toeschou-
wer te reorganiseren: precies daar treedt 
bewustzijnsverandering op. Op zo’n 
moment is het theater zélf  ideologisch 
actief: het tijdelijk onvermogen om zich 
tegenover de verbeelde (vervormde) realiteit 
te verhouden, levert een emotioneel 
moment op dat het niet-talige bewustzijn 
verwart en, vervolgens, reorganiseert.21 De 
vraag of  theater – of  kunst tout court – enig 
ideologisch effect kan hebben als het zich 
beperkt tot deze ingreep op niet-talig 
niveau, beantwoordt van Maanen niet, 
maar het kan moeilijk anders dan dat dit de 
consequentie is, de volgende stap in het 
artistiek proces. Twijfelachtig is wel de 
implicatie dat emotionaliteit zich louter op 
niet-talig niveau afspeelt, alsof  ook dit veld 
niet bestaat uit signifiants die minstens een 
strikt onderscheid tussen ‘talig’ en ‘niet-
talig’ tarten. Van Maanens theoretische 
poging om met een ‘materialistische’ psy-
chologie strakke controle te verwerven of  te 
herwinnen over de theatervoorstelling – als 
vormende instantie – brokkelt geleidelijk af  
in de besprekingen die in Het politieke theater 
heeft je hart nodig aan een aantal producties 
uit de vroege jaren tachtig gewijd worden. 
Het Nederlandse Werkteater, dat met een 
schaamteloos naturalistische acteerstijl 
opmerkelijke gevalstudies – psychiatrie, 
werkloosheid, terminale ziektes – ensce-
neerde, kon al moeilijk in een collectivis-
tisch kader geplaatst worden, maar ook 
experimenten met burgerlijke genres als de 
vaudeville bij Het Laxeermiddel (Mannen 
van den Dam, 1981) of  het Trauerspiel bij 
Maria Magdalena (Kaaitheater, 1981), of  
met gepolitiseerde autobiografie (het werk 
van de New Yorkse Wooster Group) zetten 
de dialectische logica van de totaliteit op de 
helling. In dit soort werk is de inzet van 
emotionele (acteer)middelen er juist op 
gericht elke ideologische recuperatie te ver-
mijden, waardoor er met name van structu-
rele alternatieven geen sprake meer kan 
zijn. Dit zijn beelden van de impasse, het 
Werkteater wellicht uitgezonderd – hoewel 
het geen toeval kan zijn dat dit collectief  zijn 
‘bloeiperiode’ afsluit met puur repertoire: 
De meeuw van Tsjechov, gemaakt in 1982, is 
misschien zeer politiek, maar niet episch (in 
de zin van Piscator en Brecht) en nauwelijks 
‘vormend’. Melancholie hoort niet thuis in 
het politieke theater van de totaliteit.
 De naweeën van het historisch vormings-
theater in Vlaanderen, zoals Maria 
Magdalena en zeker De Hamletmachine, beide 
geregisseerd door Jan Decorte, worden vaak 
gemakshalve bij het ‘postmodernisme’ gere-
kend. De globale stagnatie van de jaren 
tachtig – de crisis wordt een existentiële con-
ditie – en de daaropvolgende ineenstorting 
van het ideologische en geopolitieke wereld-
beeld – ‘de val van de Muur’ – hebben vol-
gens Fredric Jameson een nieuwe strategie 
voortgebracht om artistieke innovatie een 
culturele inbedding en legitimering te geven: 
in de nieuwe neoliberale context bestaat de 
taak van de kunst erin om aan een precair 
en versplinterd wereldbeeld vorm te geven.22 
Diezelfde jaren tachtig hebben echter ook 
voor een devaluatie van de politiek gezorgd, 
die eveneens in de kunsten is doorgedron-
gen, zo merkt onder anderen curator-publi-
cist Florian Malzacher op. Dat heeft ertoe 
geleid dat performances vandaag, in deze 
vroege 21e eeuw, al te gemakkelijk ‘politiek’ 
genoemd worden, zelfs al is de afstand tus-
sen de dramaturgische idee en de politieke 
impulsen die ooit tot het werk aanleiding 
gaven immens groot geworden. Het resul-
taat is een soort politiek-filosofisch homeo-
pathisch preparaat, met een tot onschade-
lijkheid verdunde ‘Badiou’, ‘Rancière’ en 
‘Žižek’ als ingrediënten.23 Tegelijk, en 
schijnbaar in tegenspraak met deze depoliti-
sering van politiek discours én werkelijk-
heid, stellen we vast dat de aandacht van-
daag verschoven is naar politieke 
thea tra liteit in bredere zin: de ‘postpolitieke’ 
contestatiegolf, zo luidt de onderliggende 
veronderstelling, is misschien wel relevan-
ter als fenomeen van theatraliteit dan poli-
tiek theater dat zich expliciet als artistiek 
product aandient. De theatrale (performa-
tieve) eigenschappen van dergelijke mani-
festaties – vooral zichtbaar in de anti- of  
andersglobaliseringsbewegingen – zijn uni-
former of  minstens onderling vergelijkbaar-
der dan hun politieke inhouden: ze passen 
uitstekend binnen een cultuurtheoretisch 
kader, maar amper binnen een ideologisch 

manifest of  een ‘cultureel front’ – zoals de 
belangenorganisatie van de politieke kunst 
zich in de jaren zeventig noemde. Meer nog, 
deze theatraliteit is er juist op gericht de 
diversiteit aan politieke inzichten tot zijn 
recht te doen komen. In dit verband is 
CIRCA (Clandestine Insurgent Rebel Clown 
Army), ontstaan tijdens het protest tegen de 
Britse deelname aan de Golfoorlog in 2003, 
een goed voorbeeld. Als iconische figuur uit 
een westerse theatertraditie belichaamt de 
clown geweldloos protest, maar meer con-
creet voorkomt hij/zij ook de escalatie van 
protestacties – bijvoorbeeld op de G7/
G8-topconferenties, waar de boodschap van 
andersglobalisme de meest uiteenlopende 
invulling kan krijgen.24 De medestichter 
van CIRCA, John Jordan, verwoordt het als 
volgt: ‘Bertolt Brecht […] thought that thea-
tre should train people in the pleasure of  
changing reality. […] We treat insurrection 
as an art and art as a means of  preparing for 
the coming insurrection; what else could be 
so much fun?’25 Dat is een behoorlijke ver-
schuiving, omdat de impliciet didactische 
(vormende) rol van het theater verplaatst 
blijkt te zijn van het sociologische eiland 
van het theater – scène, schouwburg – naar 
de politieke ruimte in de breedste zin. De 
schouwburg – met name het stadstheater – 
was, in de postmodernistische vernieu-
wingsgolf  die Vlaanderen artistiek op de 
wereldkaart zette, deel gaan uitmaken van 
een gedepolitiseerde (of  eufemistisch: post-
politieke) samenleving: de meest verregaan-
de artistieke vrijheid werd (en wordt) 
betaald met institutionele gehoorzaamheid, 
terwijl het theatrale leerproces zich op 
straat afspeelt, hoewel datzelfde Vlaanderen 
daarin een erg bescheiden rol speelt.
 Hoewel men steeds minder verwijst naar 
de structuralistische variant van het mar-
xisme (Althusser), proberen theoretici nog 
steeds een zekere dialectiek en daarmee een 
‘totaliserende’ logica te ontdekken – of  te 
construeren – in eigentijdse artistieke (per-
formatieve) strategieën. Activist-filosoof  
Brian Holmes gebruikt daarbij de begrippen 
appareil de capture (letterlijk: toe-eigenings-
apparaat) en surcodage (overcodering), die 
door Gilles Deleuze en Felix Guattari wor-
den ingezet om te schetsen hoe machtige 
instituties – de instellingen van de staat in 
de eerste plaats – de collectieve verbeelding 
als het ware hercoderen door zich mythi-
sche verbeeldingskaders toe te eigenen en 
ze met (geseculariseerde) betekenis te over-
laden.26 Het kapitalisme is daar, zeker in 
zijn neoliberale variant, uitstekend toe in 
staat: de marketingwereld toont dat dage-
lijks. Holmes pleit ervoor om dit mechanis-
me artistiek te hacken, door bijvoorbeeld 
beroemde/beruchte brands met digitale en 
fysieke middelen over te nemen en hun zelf-
enscenering tot in het absurde te verster-
ken. Zelf  veranderde hij, samen met mede-
activisten, de Karlsplatz in het centrum van 
Wenen tijdelijk in de ‘Nikeplatz’, waarmee 
hij suggereerde dat het sneakersmerk zich 
niet alleen de voeten toe-eigende, maar ook 
de grond waarop die voeten zich bewogen. 
De mythe van de eindeloze mobiliteit én de 
flexibele, geglobaliseerde productie zou 
hiermee tot in het absurde ‘gesurcodeerd’ 
en vervolgens gesubverteerd worden.27 Of  
Holmes’ strategie – verwant aan die van de 
Yes Men, die zich ook corporate identities 
brutaal toe-eigenen en daarmee een vorm 
van ‘onzichtbaar theater’ bedrijven – poli-
tiek functioneert, is onzeker, maar relevant 
is wel dat de dramaturgische afstemming 
tussen politieke theorie en artistieke inter-
ventie, met het oog op het ondermijnen van 
een toegeëigend en ‘gesurcordeerd’ wereld-
beeld, niet plaatsvindt binnen een theater-
voorstelling, maar bij een activistische per-
formance – of  bij performatief  activisme, zo 
men wil.

Representatie

Politieke golven in de moderne kunst, zoge-
naamde ‘avant-gardes’, stelt Claire Bishop 
vast, gaan vaak gepaard met een crisis van 
het westers democratisch politiek systeem: 
de al dan niet gefnuikte of  gekanaliseerde 
macht van de massa’s na de Eerste Wereld-
oorlog, de stuiptrekkingen van het kolonia-
lisme in de context van de Koude Oorlog 
midden jaren zestig, de uitgeschreeuwde 
overwinning van het (neo)liberalisme op de 
verkalkte versie van ‘volksdemocratie’, eind 
jaren tachtig.28 Het vormingstheater, als 
geradicaliseerde versie van het epische the-

ater van Brecht, is ook het kind van zo’n 
crisis. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden 
over het politieke theater van deze tijd, dat 
men als het product van recentere histori-
sche breuken zou kunnen beschouwen: de 
val van de Berlijnse muur en de aanslag op 
de Twin Towers, de uitersten van politieke 
(wan)hoop. Er valt één groot verschil op 
tussen het historisch vormingstheater en 
actuele vormen van politieke performance, 
zowel in de artistieke producties zelf  als in 
het eigentijdse commentaar erop. Dat 
onderscheid betreft de houding van (thea-
ter)kunstenaars tegenover de representa-
tieve democratie en de constitutionele 
grondslagen daarvan. Het vormingstheater 
zweert bij het revolutionaire kairos; in zijn 
vormende ambitie werkt het toe naar het 
uitgelezen moment waarop een radicale 
omslag zal plaatsvinden. Het institutionele 
aspect van die omwenteling is slechts een 
formeel onderdeel van dit proces; de analyse 
van de instellingen – als dramaturgische 
oefening – ontbreekt. De ideologen van de 
strijdcultuur hebben Der achtzehnte 
Brumaire des Louis Bonaparte blijkbaar nogal 
oppervlakkig gelezen, het opstel waarin 
Marx, op de wijze van Machiavelli, de 
onmacht van de burgerlijke (parlementaire) 
instellingen nauwgezet fileert. Hij heeft het 
daarbij over der parlementarische Kretinismus, 
de zwakzinnigheid van het parlement.29 In 
een hoofdstuk over agitproptheater uit Blijf  
niet gelaten op de wonderen wachten vraagt 
Marianne Van Kerkhoven zich af  of  de 
gebrekkige beheersing van de vorm in de 
Vlaamse agitprop – voorstellingen en inter-
venties waarin de boodschap primeert – ook 
geen negatieve weerslag op de perceptie van 
de werkelijkheid zal hebben, met andere 
woorden politiek inefficiënt of  zelfs contra-
productief  zal blijken te zijn. Maar daarbij 
hanteert ze hoofdzakelijk het leninistische 
perspectief  waarbinnen theater/perfor-
mance diende om de blinde vlekken van het 
klassenbewustzijn in te vullen, ná de poli-
tieke overwinning van het revolutionaire 
socialisme. De kwestie van de verhouding 
tussen agitprop en de specifieke theatraliteit 
van een (als burgerlijk weggezet) represen-

tatief  politiek systeem, wordt niet behan-
deld. Het commentaar van Van Kerkhoven 
eindigt met de opmerkelijke, open vraag hoe 
het theater in de nieuwe werkelijkheid – dus 
na de gewenste omwenteling – een nieuwe 
functie moet krijgen.30 Is dat het meest per-
tinente probleem, tijdens de crisis van de 
vroege jaren tachtig? In het actuele politie-
ke theater, het scherpst in het ‘artivisme’ – 
eigenlijk een omkering van agitprop: ‘pro-
pagandisten van de daad’ grijpen eerst in in 
de realiteit, en daardoor moet vervolgens de 
boodschap duidelijk worden – maar ook bij 
politiek theater in engere zin, lijkt de impas-
se van de representatieve democratie soms 
juist het belangrijkste probleem te zijn. De 
oude discussie over de (on)mogelijkheid van 
een representatief  mandaat, teruggaand op 
Jean-Jacques Rousseau, wordt weer opgera-
keld, zowel op de scène als in de theoretise-
ring van het politieke theater.31 Some use for 
your broken clay pots (2014) is bijvoorbeeld 
een lectureperformance van Christophe 
Meierhans waarin deze eerst een alternatief  
systeem van politieke vertegenwoordiging, 
stevig onderbouwd met grondwetstheorie 
en politieke sociologie, uittekent en presen-
teert, en vervolgens het publiek uitnodigt 
tot een fundamentele discussie die de eigen-
lijke inzet vormt van de performance. In een 
volgend project, Verein zur Aufhebung des 
Notwendigen – a hundred wars to world peace, 
organiseert hij samen met het publiek een 
eetfestijn waarin alle pijnpunten van een 
participatieve democratie opduiken: hier zet 
Meierhans de stap van de discussie naar het 
levende experiment. Conceptueel kunste-
naar Jonas Staal maakte naam door het dis-
cours van (radicaal)rechts, met name in 
Nederland, letterlijk te ‘objectiveren’ – bij-
voorbeeld door een herdenkingsplek voor 
een vermoorde Geert Wilders te creëren, wat 
hem een officiële klacht van Wilders ople-
verde – en tegelijk een levende verzameling 
te creëren van alternatieve politieke model-
len – New World Summit, een reeks perfor-
matief  ingeklede ‘congressen’ met zoge-
naamde stateless states van Ogaden tot 
West-Koerdistan. Uitgaande van de fabel in 
José Saramago’s roman De stad der zienden 

Christophe Meierhans 

Some use for your broken clay pots, 2014, lecture-performance. Foto: Karol Jarek

Christophe Meierhans 

Verein zur Aufhebung des Notwendigen – a hundred wars to world peace, 2015. Foto: Luca Mattei
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ontwikkelt Staal ideeën over ‘democratisme’ 
– opnieuw een term van Lenin. De stad der 
zienden schetst de subversieve gevolgen van 
een verkiezingsuitslag waarbij de meerder-
heid van de kiezers blanco stemt: het bewind 
twijfelt tussen repressie en ontslag, verlaat 
ten slotte de stad en legt er een cordon 
omheen. Het is een indrukwekkend moment 
– enerzijds schmittiaanse Ausnahmezustand, 
anderzijds revolutionair kairos – maar de 
consequenties zijn hard omdat er totaal 
nieuwe machtsverhoudingen moeten ont-
staan. Dat moment doet Staal denken aan 
de ambigue uitkomst van de vele Arabische 
Lentes. Wat gebeurt er immers als het soe-
vereine volk, of  als de burger die deel uit-
maakt van dat volk, zichzelf  als politiek sub-
ject moet heruitvinden? Is dat het moment 
waarop de kunst ertoe doet? ‘Progressieve 
kunst’ – de term van Staal – laat haar ver-
beelding los op de keerzijde van dit momen-
tum, wijst het (seksuele) geweld aan – voor 
alle duidelijkheid: van de actievoerders, niet 
van staat of  politie – de corruptie en het 
micromachtsmisbruik tijdens acties op ico-
nische plekken als het Tahrirplein of  Wall 
Street. Niet alleen om dit aan te klagen, 
maar vooral om de lege politieke ruimte te 
tonen, waar niemand nog iemand kan 
beschermen: dit is het tegendeel van ‘demo-
cratisme’, van het zelfbevestigende (en zelf-
genoegzame) cultureel comfort waarmee 
het representatief  parlementair systeem het 
monopolie op emancipatie blijft opeisen. 
Staal stelt dat artistieke strategieën, indien 
ze de nodige performatieve kracht ontwik-
kelen, dit monopolie kunnen betwisten en 
de heersende consensus over de noodzaak 
van toenemende surveillance en de rationa-
liteit van de (geglobaliseerde) marktwer-
king kunnen doorbreken. Kunst impliceert 
het herstel van het politieke domein.32 Er 
bestaan concrete voorbeelden van een der-
gelijke kairos, zoals de verkiezing – per onge-
luk eigenlijk – in 1992 van Augusto Boal in 
het deelstaatparlement van Rio de Janeiro. 
Boal kondigde aan dat hij zijn theater als 
politiek instrument zou gebruiken, dit keer 
niet om de revolutie te repeteren, maar om 
politieke werkelijkheid te maken: ‘In the 
Legislative Theatre the aim is to bring the 
theatre back to the heart of  the city, to pro-
duce not catharsis but dynamisation. Its 
objective is not to pacify its audiences, to 
tranquillize them, to return them to a state 
of  equilibrium and acceptance of  society as 
it is, but, again contrarily, to develop their 
desire for change. […] The Legislative 
Theatre seeks to go further and to transform 
that desire into law. We must be aware that 
law is always someone’s desire – it is always 
the desire of  the powerful: let’s democratize 
this desire.’33 Boal gebruikte zijn bekende en 
door lange ervaring bijgeslepen technieken 
van het ‘forumtheater’ – waarin de toe-
schouwers/participanten alternatieve 
oplossingen zoeken voor de problemen die 
de ‘fabel’ aankaart – om wetsvoorstellen te 
ontwikkelen. Omdat deze voorstellen geba-
seerd waren op een proces van overleg en 
discussie, op gang gebracht en onderhou-
den door theatertechnieken, leek er inder-
daad – zolang het mandaat van Boal duur-
de – sprake te zijn geweest van een vorm van 
participatieve of  ‘transitieve’ democratie 
zoals Boal die beoogd had. De vergelijking 
met een andere poging om een sociaal-cul-
turele basisbeweging en officiële politieke 
vertegenwoordiging als ‘partij’ met elkaar 
te verzoenen is interessant. In 1970 behaal-
den de Kabouters tien procent van de stem-
men voor de gemeenteraad van Amsterdam. 
Maar het conflict tussen activisme en artis-
tieke subcultuur enerzijds, en de ‘mede-
plichtigheid’ aan de hegemonie van de ver-
kozen representativiteit – inclusief  de 
verwachte verantwoordelijkheidszin – 
anderzijds, raakte nooit opgelost. Hoewel de 
basis van de Kabouters – en hun voorgan-
gers, Provo – wel degelijk een politiek ver-
schil wilde maken, slaagde men er – door 
onwil, onvermogen, tegenkanting – niet in 
die politisering van sociale conflictdomei-
nen ‘legislatief ’ te vertalen. Vormingstheater 
was daarbij overigens hoogstens een 
bescheiden propagandamiddel, hoewel de 
beweging/partij zelf  bijzonder theatraal 
optrad, met de inzet van toneelkostuums tot 
het voorlezen van sprookjes.34 Tussen 
haakjes: het is opmerkelijk dat de contem-
poraine literatuur over het vormingstheater 
nergens verwijst naar dit fenomeen. Is dat 
ideologische terughoudendheid of  zelfs 
afkeer voor het anarchisme van Provo en de 
Kabouters? In ieder geval werd dit dilemma 

van het politieke handelen niet opgepikt. In 
het vormingstheater maakte de politieke 
klasse zonder meer deel uit van dezelfde 
karikaturale kliek als de fabriekseigenaars 
en het politieapparaat. Omdat men uitging 
van het revolutionaire kairos, stelden de 
theatermakers amper de vraag naar de 
betekenis van de instellingen en hun repre-
sentativiteit; constitutionele vragen ontbra-
ken, omdat men de legitimiteit van het hele 
systeem in vraag stelde, zonder meer. Eerst 
de chaos (of  een omkering van de bestaande 
orde, zoals de dictatuur van het proletari-
aat), dan de volstrekt nieuwe heilstaat 
waarin de nieuwe mens leeft. De hernieuw-
de aandacht, vandaag, voor een conflictmo-
del binnen de instellingen – Chantal Mouffe 
roept de kunsten ook op om mee een rol te 
spelen in de ‘agonistiek’ van het politieke 
bestel35 – valt dan ook niet alleen te begrij-
pen vanuit het ideologische vacuüm van de 
depolitisering, maar meer nog vanuit de 
twijfel aan de totaliserende notie van ‘vals 
bewustzijn’ die het vormingstheater zo 
expliciet wilde bestrijden. Agonistiek, 
beklemtoont Mouffe, weigert immers gepo-
litiseerde realiteiten als ‘essenties’ te zien; 
hegemonie steunt altijd op een constructie 
die moet/kan worden ontmaskerd, waarbij 
verbeelding en deconstructie een voorname 
rol kunnen spelen. Belangrijk is dat het tus-
sengebied tussen verkiezing en wetgeving – 
het gebied waar de stemmen van de burgers 
hoorbaar worden gemaakt, het gebied van 
participatie en transitie – ‘bezet’ wordt door 
de verbeelding. Er zijn in het historisch vor-
mingstheater ook voorstellingen geweest 
die dit soort stemmen beter konden laten 
horen, die een alternatieve cultuur plaats-
ten tegenover het politiek-institutionele 
monopolie van ‘goede smaak’. Een voor-
beeld is de 7:84 Company rond de Schotse 
theatermaker John McGrath. McGrath en 
7:84 putten hun artistieke middelen uit 
datgene wat overleefde uit een relatief  
samenhangende proletarische cultuur, een 
cultuur van verzet én melancholie, die nooit 
helemaal gerecupereerd is door een hege-
monisch bestel. In marxistische termen: de 
mate waarin de Schotse proletarische cul-
tuur zijn gebruikswaarde had behouden, 
maakte deze hanteerbaar – en ook ‘repre-
sentatief ’ in een prepolitieke zin – voor 
artistieke agitatie. McGrath liep dus veel 
minder het risico dat hierboven bij de revues 
van Vuile Mong ter sprake kwam: beroep te 
moeten doen op een verburgerlijkte volkse 
vorm, om het doelpubliek – arbeiders, in 
eerste instantie – bij zijn theater te betrek-
ken. De komische, muzikale en sentimentele 
accenten, de onmiddellijkheid van de speel-
stijl bij 7:84, dat alles had weinig met sim-
plisme te maken, en alles met de vaste wil 
om countertheatre te maken, om een (tegen)
cultuur te vormen die de representativiteit 
van de politieke ‘bovenbouw’ fysiek en men-
taal uitdaagt.36

Toeschouwer

De literatuur over het historische vormings-
theater in Vlaanderen had moeite, zo bleek 
al eerder, om de toeschouwer in zijn (meta)
politieke logica te plaatsen. De alom aanwe-
zige brechtiaanse norm gaat uit van de ver-
anderbaarheid van de leefomgeving van de 
toeschouwer, van het vertrouwen in haar/
zijn bereidheid om de aangeboden analyse 
en kritiek te verwerken en in daden om te 
zetten. Het valt alleen niet of  nauwelijks na 
te gaan of  dat ook werkelijk gebeurt. 
Afgaand op de relevante veranderingen in 
de wereld sinds de jaren zeventig, zou je 
alvast denken van niet: het socialisme is 
niet uitgebroken, wel integendeel. De com-
mentatoren van het vormingstheater heb-
ben even getracht het probleem te vatten in 
een soort semiotische verschuiving: niet de 
ideologische (rationele) tekens bezitten 
artistieke kracht, wel de emotionele indruk-
ken, de beroering/ontroering van de toe-
schouwer in zijn lichaam, in zijn niet-talig-
heid. Marianne Van Kerkhoven zal, in een 
moedige poging om het schematische dia-
lectisch-materialisme van het toenmalige 
denkkader (bij haarzelf  en bij haar medeon-
derzoekers) te doorbreken, de gerichtheid 
op de activering van de toeschouwer losla-
ten, en zich richten op de wijze waarop per-
sonages in het theatrale werkproces ont-
staan en vervolgens op de zeggingskracht 
van het personage, omdat het personage de 
grootste zekerheid kan bieden dat er (on)
vaste betekenis bestaat buiten het opgevoer-

de drama.37 Zij geeft Roza vertrekt (1980) 
van Het Trojaanse Paard als voorbeeld: een 
levensloop van twee echtelieden, als situatie 
geïnspireerd door Willem Elsschots gedicht 
Het Huwelijk, krijgt in improvisaties gestal-
te, lichamelijk en narratief. Roza vertrekt 
namelijk niet, behalve na de dood van haar 
man. Geen van beiden heeft vat gekregen op 
de crisis, ze zijn tot bitterheid en melancho-
lie vervallen. Enkel in een epiloog kan Roza, 
op een zonnig strand, champagne drinken. 
De personages zijn onaf, situationeel, vallen 
als het ware uit elkaar: geen psychologische 
eenheid, maar evenmin een overkoepelend 
wereldbeeld.38 Hier houdt ‘vorming’ op, hoe 
wraakroepend de sociale wantoestand 
waarin het koppel overleeft, ook is voorge-
steld. Roza vertrekt lijkt, voor de dramatur-
gie van én de commentaar op het vormings-
theater, een kantelmoment te zijn. Het blijft 
nochtans merkwaardig dat de idee van de 
actieve toeschouwer verdwijnt uit het dis-
cours, ondanks het bestaan van performance 
art – van Allan Kaprow tot Joseph Beuys, 
met name zijn ‘pedagogische’ experimenten 
met de Freie Internationale Universität – en 
van de uiteenlopende experimenten met 
participatieve community art – de Engelse 
Art Placement Group plaatste kunstwerken 
in industriële ruimtes die nog in gebruik 
waren, tussen de arbeiders, om daarmee let-
terlijk de band tussen product en productie-
proces te herstellen39 – en van theatraal 
‘artivisme’ bij Provo/Kabouter of  bij de 
Amerikaanse Yippies: allemaal in hetzelfde 
tijdsgewricht. Maar in het discours van de 
VUB-werkgroep is die variëteit manifest 
afwezig, alsof  er een stevige muur stond 
tussen beeldende kunst en theater, in de 
praktijk en in de reflectie.
 Wel aanwezig in praktijk én theorie is 
Augusto Boal, en dan in de eerste plaats zijn 
methode van het ‘forumtheater’. Boals the-
ater gaat uit van het axioma dat theater een 
relatief  zelfstandige taal is, een taal die 
bovendien, meer dan het gesproken of  
geschreven woord of  het beeld, een potenti-
eel aan emancipatie bezit. Dit potentieel 
wordt ingezet bij forumtheater. Forum-
theater vormt de derde fase van een thea-
traal proces waarin alle deelnemers tegelijk 
toeschouwers en toneelspelers (kunnen) 
worden. In de ‘simultane dramaturgie’ (eer-
ste fase) vertelt of  speelt iemand een situatie 
met een open einde, en de deelnemers dis-
cussiëren over de afloop: moet de vrouw 
haar overspelige man het huis uitjagen, zelf  
vertrekken, in elkaar slaan, belachelijk 
maken…? De alternatieven worden uitge-
sproken of  gespeeld. Bij ‘beeldtheater’ 
(tweede fase) maken de deelnemers met 
hun lichamen een tableau vivant van een 
precaire situatie die smeekt om verandering 
– bijvoorbeeld arrestatie en marteling door 
de politie – en dit zonder woorden. In een 
tweede tableau vivant hebben de deelne-
mers/spelers, op aangeven van deelnemers/
toeschouwers, voor deze situatie een ideale 
‘oplossing’ bedacht. Cruciaal is echter een 
overgangsbeeld, waarin uitgeprobeerd 
wordt op welke wijze – in de werkelijkheid 
en in het ‘plastische’ theatergebeuren – de 
overgang van de precaire naar de ideale 

situatie kan plaatsvinden en waarin de han-
delingen die daarvoor nodig zijn in lichame-
lijke beelden worden gevat. In dit proces kan 
het denken (over verandering) letterlijk 
zichtbaar en tastbaar worden gemaakt, pre-
cies omdat woorden zijn vermeden. Na deze 
fases vindt dus het eigenlijke forumtheater 
plaats: de deelnemers-toeschouwers schet-
sen een sociaal probleem dat door de deel-
nemers-spelers wordt geënsceneerd, met 
mogelijke uitkomsten of  oplossingen. Vanaf  
dat moment kunnen de toeschouwers – die 
Boal spectactors noemt – hun inschatting 
van die uitkomst ventileren, door alterna-
tieven te bedenken en na te spelen. In de 
context waar Boal zijn methode ontwikkel-
de – met name bij een alfabetiseringscam-
pagne van het (linkse) militaire regime in 
Peru, midden jaren zeventig – zijn het voor-
al arbeidsconflicten die de scène halen, 
steeds vanuit persoonlijke ervaringen. 
Enkel door deze theatertaal te hanteren 
wordt ‘repeteren voor de revolutie’ perti-
nent en reëel.40

 Vlaamse collectieven in het vormingsthe-
ater gebruikten ook forumtheater, maar de 
minutieuze opbouw die Boal suggereert, 
ontbrak vaak: de inbreng van de toeschou-
wers beperkte zich tot keuzes over de afloop 
van de fabel. Vandaag is forumtheater – al 
dan niet mét de opbouwfases – een metho-
diek die overal ter wereld in ontwikkelings- 
en bewustmakingsprojecten wordt gebruikt. 
Ironisch genoeg doet zich daarbij een nieuw 
conflict voor. Hoewel het ‘forumiseren’ van 
een samenlevingsprobleem zeker een mini-
mum aan politisering impliceert – dat wil 
zeggen een dialectische spanning tussen 
macht, onmacht en emancipatie – gebrui-
ken Afrikaanse NGO’s forumtheater als 
methode om pertinente microproblemen 
aan te pakken in een dictatoriale omgeving 
– Zimbabwe, Rwanda – die zoveel mogelijk 
buiten de probleemstelling wordt gehou-
den. Men danst daarbij op een slappe koord: 
soms kiezen deze theatermakers – voor wie 
dit sociaal werk ook een essentiële bron van 
inkomsten vormt – voor pragmatische (en 
dus depolitiserende) voorzichtigheid, soms 
voor een ‘dadaïstische’ tegenbeweging, 
zoals de coupédécalé-cultuur in Ivoorkust 
rond Président de la Joie Douk Saga, die zijn 
rol als provocerende ambianceur wel met de 
dood moest bekopen.41

 Wat politiek was in het theater van het 
verleden, is niet noodzakelijk ook politiek 
vandaag, beklemtoont Julian Boal, zoon van 
Augusto en zelf  actief  binnen het wereld-
wijde netwerk van het Theatre of  the 
Oppressed. Hij geeft drie problemen aan. Ten 
eerste de veranderde aard van het individua-
lisme: de gelijkberechtiging van alternatieve 
oplossingen, typisch voor het forumtheater, 
is problematischer in een (economische) 
mediacontext waarin gelijkberechtigde opi-
nies geen deel meer uitmaken van een 
gemeenschap. Ten tweede de lof  der diversi-
teit: de neoliberale economie drijft juist op 
diversiteit in beloning, werkuren, lifestyles 
– maar wat verdwijnt is het zicht op en 
inzicht in de wijze waarop die verschillen 
geproduceerd worden. Ten derde de kritiek 
op de representatie: de illusie dat een directe 

Roza vertrekt, 1979-1980, Het Trojaanse Paard
regie: Ursel De Geer, tekst: Sus Van Elzen
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politieke ‘presentie’ – modified consensus 
heet dat bij de Occupybeweging – elke vorm 
van bemiddeling en representatie kan ver-
vangen is bijzonder bedrieglijk. Voorts 
benadrukt Boal jr. dat de geloofwaardigheid 
van de gedramatiseerde emancipatie – het 
moment dat de spectactor ingrijpt in de 
fabel – helaas beperkt was (en is) tot de spe-
cifieke competentie van deze deelnemer: 
boeren over boerderijen, vrouwen over sek-
sisme, zwarten over racisme. Het bredere 
politieke perspectief  ontbreekt, niet als ideo-
logische totaliteit, maar als een bewustzijn 
van theatraliteit, van politiek bedrijven als 
vorm van acteren, als een besef  dat politiek 
niet samenvalt met dagelijkse problemen. 
Of  anders uitgedrukt: ook de onderdrukten 
hebben recht op de mogelijkheid om meta-
foren te gebruiken die effectief  kunnen zijn 
– want dat is politiek nu net.42

 Hier dringen zich voorzichtige conclusies 
op. In het Vlaamse theater is de breuk met 
het vormingstheater totaal. Niet toevallig 
begint de bloemlezing die Marianne Van 
Kerkhoven – toch de meest geëngageerde én 
analytische stem in het discours over poli-
tiek theater, destijds en later – in 2002 van 
haar teksten over theater samenstelde met 
een bespreking van Rosas danst Rosas van 
Anne Teresa De Keersmaeker, uit 1993. 
Zowel de titel (Plots rolt iemand weg uit die 
stille machine van lijven) als de slotconclusie 
– dat de dansante verwijzingen naar de 
‘mechaniek’ van het dagelijks leven een 
nieuw paradigma omtrent realisme openen 
– suggereren dat een dialectisch-materialis-
tische denktrant aanwezig blijft.43 Maar 
van haar onderzoek naar vormingstheater, 
in praktijk en theorie, bevat deze bundel 
geen sporen meer.
 In een andere bloemlezing, van genera-
tiegenoot-criticus Wim Van Gansbeke, vat 
inleider Wouter Hillaert de houding van de 
‘supporters van de Vlaamse Golf ’ – midden 
jaren tachtig – rudimentair samen. Van 
Gansbeke – een weliswaar kritische suppor-
ter van de ‘tachtigers’ – valt namelijk over 
de contradictie dat de toeschouwer in het 
‘theater van de verdrukten’ het altijd moet 
afleggen tegen het ‘gewiekste verbale 
geweld’ van de acteurs. Een logische contra-
dictie eigenlijk, die de makers en de compag
nons de route van het vormingstheater zou-
den veronachtzaamd hebben.44 Hij raakt 
daarmee een punt dat Brecht aankaartte in 
der Messingkauf, die fictieve nachtelijke 
gesprekken tussen theoretici en practici van 
het theater, namelijk de vraag in welke mate 
de onoverbrugbare kennisvoorsprong van 
de speler, virtuoos in zijn toneelspeelkunst 
van Verfremdung en Historisierung, op de 
toeschouwers – die de wereld buiten de 
schouwburg zouden moeten veranderen – 
de maatschappelijke hiërarchieën en hege-
monie niet bevestigde. Impliciet geeft Brecht 
zelf  een antwoord: het wetenschappelijke 
inzicht in maatschappelijke verhoudingen 
dat het marxisme biedt, vertelt iets over de 
massa’s en over de klassenstructuren die 
daarbinnen gesitueerd zijn, maar niets over 
de (subjectieve) ervaring van de ‘onder-
drukten’ die zij in hun eigen alternatieven 
voor de fabel aanreiken. De vertaalslag van 
het ‘bijzondere’ naar het ‘algemene’, en 
weer terug – de dialectiek tussen praktijk en 
theorie, tussen ‘wetende’ speler en ‘onwe-
tende’ toeschouwer: dat is de opdracht van 
het politiek theater.45 Dit is inderdaad exact 
de contradictie waarover Van Gansbeke 

struikelt, een contradictie waar de eigen-
tijdse literatuur omtrent vormingstheater te 
weinig bij stilstond. De accentverschuiving 
van fabel naar personage, die Marianne Van 
Kerkhoven, gevoelig als ze was voor artis-
tiek én sociaal onbehagen, beschrijft, lijkt in 
dat licht net iets te veel op een intellectuele 
vluchtweg – al is het in de eerste plaats een 
accurate vaststelling van de realiteit in het 
theater zelf.
 Een boeiend voorbeeld van een theater-
productie die zélf  deze contradicties illus-
treert en zelfs genereert, is Numax Fagor Plus 
van de Catalaanse theatermaker Roger 
Bernat, uit 2014. Numax was een metaal-
verwerkend bedrijf  in Catalonië dat na de 
dood van Franco in 1975 als experimentele 
coöperatieve werd opgericht, maar in 1979 
failliet ging. Fagor was een vergelijkbaar 
bedrijf, onderdeel van de grotere, Baskische 
coöperatieve ‘holding’ Mondragon, dat in 
2013 overkop ging. Bernat organiseert en 
registreert twee re-enactments van de dis-
cussies bij de sluiting van Numax, die 
beschouwd worden als een schoolvoorbeeld 
van syndicalistische debatcultuur: een door 
de ex-arbeiders van Numax, ondertussen 35 
jaar ouder, en een met de ontslagen werkne-
mers van Fagor als reenacters. Het debat uit 
1979 krijgt op die manier de allure van een 
brechtiaans Lehrstück voor de ‘onderdruk-
ten’. Het historisch verschil tussen beide 
generaties, dat ongeveer samenvalt met 
opkomst en bloei van het neoliberalisme, is 
fysiek zichtbaar in de inspanningen die de 
ex-werknemers van Fagor moeten doen om 
zich dit oude discours – met wortels in een 
Spaanse traditie van anarchosyndicalisme 
– eigen te maken. Bernat toont vervolgens 
deze gefilmde re-enactments aan een publiek 
dat ver afstaat van de Baskische of  
Catalaanse arbeiders. Tijdens de perfor-
mance waarin de film geluidloos wordt afge-
speeld, spreken de toeschouwers, doorgaans 
behorend tot de middenklasse, zelf  de dialo-
gen in. In eerste instantie zorgt een soort 
spelleider ervoor dat de rollen verdeeld wor-
den, daarna geeft zij ook haar ‘rol’ door aan 
het publiek. De ironie wil echter dat de thea-
trale ‘arbeid’ die de toeschouwers moeten 
verrichten hen amper in staat stelt de sub-
tiele intellectuele en ideologische verschui-
vingen – die toch zeer duidelijk waarneem-
baar zijn – te vatten en te interpreteren.46 
Deze vorm van toeschouwers participatie 
heeft een geheel ander effect dan Boals 
forumtheater: zijn theatralisering van soci-
ale conflicten bevrijdt de deelnemers – de 
spectactors die hun eigen problemen ter 
sprake brengen – van de dwang van een in 
hun ogen vruchteloos (ideologisch) dis-
cours, terwijl het ‘burgerlijk’ publiek van 
Bernat zich verliest in de materialiteit van 
de reële theaterpraktijk. Of  dit ook een soort 
ideologische katharsis oplevert, dat is een 
open vraag. Tegelijk vat deze uiterst beschei-
den, al dan niet geslaagde, oefening in artis-
tiek zelfbeheer – Bernats spelleider laat de 
toeschouwers letterlijk in de steek, maar de 
voorstelling moet doorgaan – de hierboven 
geschetste dilemma’s samen. Deze theatrale 
mise en abîme legt de oneindigheid van de 
politieke representatie bloot. Alle deelne-
mers (Numax-arbeiders, Fagor-arbeiders, 
nieuwe toeschouwers) worden verplicht 
standpunten te verwoorden die niet (meer) 
van henzelf  zijn, in een bewuste operatie 
van Verfremdung. Zo wordt aangetoond hoe 
elk debat – ook als de inzet overduidelijk 

gerechtvaardigd is – ideologisch (en histo-
risch) is gekaderd en dat dit onontkoombare 
feit niet anders dan als eindeloos ‘agonis-
tisch’ valt op te vatten: in de representatie 
gaat altijd iets verloren, net zoals in een 
spelletje ‘doorfluisteren’ – de eerste inge-
fluisterde zin klinkt, nadat hij de kring rond 
is gegaan, helemaal anders. Tegelijk maakt 
het experiment gebruik van (de restanten 
van) een zeker klassenbewustzijn; het pro-
beert een totaliteit te vatten die niet (meer) 
bestaat, zeker niet in talige of  niet-talige 
uiterlijkheden. Bernat toont namelijk frag-
menten uit een eigentijdse documentaire 
waarin de gesprekken vaker niet dan wel 
over het failliet van Numax zelf  gaan. Een 
deel van het nieuwe publiek zet dat gesprek 
– over kapsels, hemdskragen, bakkebaar-
den… – met plezier verder. Uiteraard is dat 
niet de essentie, maar het maakt wel duide-
lijk hoe een ideologische constructie als het 
ware overbepaald wordt door culturele toe-
valligheden. Ook het neoliberalisme, al dan 
niet in de gedaante van ‘postmodernisme’ 
of  zelfs ‘werkbaar werk’.
 In een krachtig essay over de erfenis én de 
opvolging van het théâtre militant – het 
Franse equivalent van ons vormingstheater 
– pleit Olivier Neveux voor ‘un théâtre de la 
capacité’: ‘ce théâtre ne dit pas quoi penser, 
il propose de rendre compte de l’événement 
qu’est penser, de l’épuisement qui peut pré-
valoir, de la joie aussi, des vertiges et des 
apories: il n’en est pas le simulacre, il en est 
l’expérience proposée et réitérée.’47 Een the-
ater dat de illusies van het neoliberale indi-
vidualisme in vraag stelt, door ze te ontmas-
keren als verdoken reproductie van 
hiërarchie en hegemonie. Maar dat kan 
enkel gebeuren bij de toeschouwer die 
bereid is om de kloof  tussen kijken en han-
delen permanent te heroverwegen. Een toe-
schouwer die weet dat kijken ook een vorm 
van handelen is, net zoals het kijken van de 
leerling, de student, de onderzoeker.48 Dan 
zijn we terug bij af: vorming.
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BART MEULEMAN

Deze getuigenis is gebaseerd op herinneringen 
van meer dan dertig jaar geleden – een wankel 
fundament. Toch moet ik voor vele sensaties, 
uitspraken en ervaringen uit die lessen niet in 
het verleden gaan graven; ik draag ze al die tijd 
al met me mee en ik heb ze, als ik een pathetisch 
woord mag gebruiken, gekoesterd. Van het 
merendeel van de lessen weet ik nog waarover ze 
gingen; ze hadden een duidelijk afgebakend 
onderwerp, zelfs een titel. Ongetwijfeld dreven 
sommige herinneringen te ver weg van de reali
teit en zouden ze een strenge toetsing aan de 
feiten niet doorstaan. Dat moet dan maar zo 
zijn. Ze zijn ook gekleurd door mijn inzichten 
van nu, dat is onvermijdelijk. Hoe dan ook, iets 
van beeldvorming, van vertelling is noodzake
lijk om je voor te kunnen stellen wat het was om 
van Dirk Lauwaert les te krijgen.

*

Het is het jaar waarin het Alziende Oog ons 
volgens Orwell totaal in de greep zou heb-
ben. Na Thatcher wordt ook Reagan herko-
zen en Wilfried Martens zit door een coali-
tiewissel – Blauw in de plaats van Rood –  al 
enige jaren steviger dan ooit in het zadel. 
Het leger der werklozen groeit: nu al vijf-
honderdduizend. De toekomst oogt grauw, 
zeker voor arbeiders in het Waalse staal, 
maar afgestudeerden aan de universiteit 
weten evenmin of  ze iets met hun diploma 
kunnen aanvangen. Madonna en Prince 
verdringen de new wave. Baudrillard is hot, 
Foucault sterft aan aids, Truffaut aan kan-
ker. Indira Gandhi en Marvin Gaye worden 
allebei doodgeschoten. Zou iemand al ver-
moeden dat de Sovjet-Unie in elkaar gaat 
storten, de Muur gaat vallen? 
 Tegen deze snel geplamuurde achtergrond 
speelt mijn relaas zich af. Ik kom iedere week 
van ver, helemaal met de trein uit de Kempen 
naar de Hoofdstad, maar ik hou niet van het 
grijze, verwarrende Brussel. De filmschool is 
een dof  instituut vol sigarettenrook en ik leer 
er weinig bij. Is dit de plek waar onze fantasie 
zich moet ontwikkelen? Gaan we hier kun-
stenaar worden? Eerlijk gezegd: ik heb geen 
plannen. Ik wil niks. Zo lang ik hier kan 
schuilen, hoeft dat niet te veranderen. Geen 
betere camouflage dan stilstand. 

De eerste keer dat ik zijn naam hoorde, was 
in de gang van de school, toen ik mij kwam 
inschrijven. Zei de ene ouderejaars met een 
vleugje dedain tegen de andere: we gaan les 
krijgen van Dirk Lauwaert, een oude hippie. 
Dat bleek in niets te stroken met zijn ver-
schijning. Hij was een slanke man die zich 
elegant wist te bewegen, ondanks het opval-
lend ouderwetse driedelige pak dat hij droeg 
– hij had er meerdere, zou later blijken – dat 
mij een plaatsvervangend ongemak bezorg-
de. Wie loopt er nu nog zo bij, vroeg ik me 
verbaasd af. Met dat kostuum en zijn naar 
achteren gekamde haar deed hij mij ter-
stond aan James Stewart denken, een gen-
tleman van vroeger – maar wie wou dat 
vandaag nog zijn? Was dit pak een state-
ment? Onverschilligheid? Een gevolg van 
geldgebrek? Of  van tegendraadse smaak? 
 Hij begon die eerste les met twee affiches, 
een geslaagde en een mislukte. Waarom 
deed de affiche van Jaws haar werk zo goed 
– onze verschrikte aandacht trekken opdat 
we zouden gaan kijken – en was die van 
Jaws 2 een slag in het water? Dat beweerde 
hij althans. Er volgde een dramatische 
opbouw waarbij alle elementen bijdroegen 
tot de ontknoping: de positie in het beeld 
van de haai, de plaats van het zwemmende 
meisje, hun onderlinge verhouding, de 
compositie in haar geheel, de hoeveelheid 
ruimte aan iedere kant, het badpak van het 
meisje, de ogen van de haai, de letters, de 
blauwtint van het water… Eenvoudig stu-
diemateriaal was dit om het oppervlak van 
een beeld te leren lezen. We hadden voor die 
affiches ook onze neus kunnen ophalen; per 
slot van rekening was Jaws een door en door 
commercieel product van het door en door 
commerciële Hollywood, voor filmstuden-
ten veel te min. Toch waren we er twee uur 
zoet mee en bevonden we ons na die eerste 
les in een staat van tinteling. De appreciatie 
was vooralsnog algemeen.

Al gauw viel de naam van Susan Sontag, 
met haar roemruchte pamflet Against Inter
pretation – dat was de week nadien al, geloof  
ik. Zij riep het oppervlak van het beeld uit 
tot de essentie van het kunstwerk – we had-
den het nog niet eens over Kunst gehad, 
konden we zomaar van een affiche naar 
kunst overschakelen? Dat een beeld ook 
diepte heeft, dat er een werkelijke betekenis 
ligt onder die opperlaag die we, zo hadden 
we op school toch geleerd, moesten vermoe
den en zoeken, bleek een hinderlijke gedach-
te waar we snel komaf  mee moesten maken. 
Geen symbolische duiding, zoals bijvoor-
beeld een katholieke – dat begrepen we – en 
vooral weg met Marx en Freud – we kwa-
men nog maar net piepen in de studie van 
Marx en Freud: de ware inzet van die afreke-
ning ontging ons dus. We moesten gewoon 
onze blik oefenen. Dat was wat we nodig 
hadden: een gulzige blik, vol van concentra-
tie, maar ongebonden. Alleen als het belang 
van de zintuigen in ere werd hersteld, kon-
den we het kunstwerk ervaren. Inter-
preteren daarentegen werkt verstikkend, is 
reactionair: ‘We hebben geen behoefte aan 
een hermeneutiek, maar aan een erotiek 
van de kunst.’1 Met die overtuiging herstel-
de Sontag nog iets anders: het onevenwicht 
tussen inhoud en vorm, waarbij de eerste 
altijd met de aandacht ging lopen ten koste 
van de tweede. Wie enkel inhoud zocht 
–’eigenlijk wil dit kunstwerk zeggen dat…’ – 
was ziende blind. 
 Opvallend genoeg gingen de lessen van 
Dirk Lauwaert in het begin zelden over 
kunst – al kon er wel eens een naam vallen 
– en des te meer over de veel trivialere foto-
grafie en de cinema (waar ook Sontag een 
grote voorliefde voor had). Je zou die lessen 
kunnen zien als een reeks initiaties waarin 
hij ons verwonderd naar oppervlakken of  
fenomenen leerde kijken, en ons inviteerde 
om ons daarover uit te spreken (dat viel 
nogal tegen). Wat viel er te bespeuren op 
een setfoto en waarin verschilde die foto van 
een still? De inkomhal van een bioscoop, 
hoe zag die eruit en wat leek ze van ons te 
willen? Dat we een ticket zouden kopen en 
de zaal binnengaan, uiteraard, maar hoe 
droegen verschillende elementen als vitri-
nes, setfoto’s, affiches, belichting, architec-
tuur daartoe bij? En wat moesten we erva-
ren als we in de zaal zaten en de film nog 
niet was begonnen? Hij liet ons foto’s zien, 
interieur en buitenkant, van Amerikaanse 
filmpaleizen in ware art-decostijl. Die moes-
ten ons overtuigen: wat een verheven kunst 
is de cinema toch! Eigenlijk werden we al 
van in het begin ingewijd in de bewuste en 
onbewuste technieken van verleiding en 
manipulatie van de commerciële cultuur; 
en die verleiding, zo kregen we ter overwe-
ging mee, kan ons prikkelen en interesse-
ren. Ze gaat ons aan. Maar zat ik niet op de 
filmschool om de verleiding in alle omstan-
digheden te leren ontmaskeren?

Iedere leraar had zijn typische, eigenaardige 
manier van verschijnen, zo herkenbaar na 
een tijd dat binnenkomen in het lokaal 
haast een ritueel karakter aannam (dat 
moment van onbeslistheid of  we ons aan 
spanning dan wel aan verveling moesten 
overleveren; eens de les in gang schoot, 
werd dat snel duidelijk). De ene trok zijn 
groene loden uit, klapte zijn tas open en 
ging droog verder waar hij de vorige keer 
droog was opgehouden; een andere, breed-
geschouderd en immer in leren jekker, stak 
met de gloeiende peuk van zijn gitane alweer 
een volgende aan. Als Dirk Lauwaert bin-
nenkwam, viel op dat hij uit een andere 
wereld leek weggerukt. Zijn tred verried 
haast, zijn gezicht stond zorgelijk. We hebben 
maar zoveel tijd, het moet nu gebeuren. 
Zodoende begon iedere les met een kleine 
reset, een periode van een à twee minuten 
waarin hij alles van zich leek af  te schudden 
wat de aandacht – zijn aandacht – in de weg 
zat. Dan ging hij met de handen door het 
haar en kon het beginnen. 
 Hij vouwde het thema van zijn les – een 
kernwoord, een kernzin – open via enkele 
vragen en stellingen: de reikwijdte van het 
onderwerp was daarmee afgebakend, al kon 
hij op het einde nog een deur openen naar 
een onverwacht perspectief. De volgende 
twee uur trachtte hij, samen met ons, of  
sommigen van ons als een onbarmhartige 

herder achterlatend, dat gebied al denkend 
en sprekend te bezetten, via méér vragen, 
complexe redeneringen, cryptische door-
denkers, voorbeelden en tegenvoorbeelden, 
waarbij het vaak leek dat wat hij zei spon-
taan in hem opkwam. Dat is natuurlijk wei-
nig waarschijnlijk, maar het zegt iets over 
hoe hij daar stond. Afwisselend recht in ons 
gezicht sprekend en het hoofd naar de grond 
gebogen, zoekend naar juiste woorden, met 
trage, wijde passen de beperkte ruimte 
afmetend vlak voor zijn bureau. Het zette 
zich in mij vast. Toen ik als opdracht zelf  een 
les moest geven aan mijn collega-studen-
ten, imiteerde ik hem, zijn loopje, zijn arm- 
en handbewegingen, zijn stembuigingen.

Verder het terrein verkennen kon niet zon-
der de nodige theorie. Eerst via de grondsla-
gen van de semiotiek of  de tekenleer, 
Ferdinand de Saussure en de signifiant en de 
signifié – enkele studenten zuchtten – nadien 
met het werk van diens beroemdste leerling, 
Roland Barthes. Met Barthes analyseerden 
we alledaagse fenomenen uit de jaren vijftig 
als een worstelwedstrijd, striptease, marga-
rine, waspoeder, Modern Times van Chaplin, 
de nieuwste Citroën, het gezicht van Greta 
Garbo; voor Barthes moderne Mythologieën, 
een term waarmee hij vormen van aanspre-
king bedoelde. In een tijd van massacom-
municatie wil haast alles onze aandacht 
opeisen, zich aan ons adresseren, en daar-
toe worden – bewust of  onbewust – strate-
gieën ontwikkeld. Via Barthes leerde Dirk 
Lauwaert ons lezen, die strategieën opspo-
ren, en de belofte die daarvan uitging was 
dat ook wij gelijk welk fenomeen uit onze 
hedendaagse cultuur zouden kunnen ontle-
den. Opvallende boodschap: niets is te min 
voor onze belangstelling.
 Gaandeweg – meerdere uiteenzettingen 
gingen op aan Barthes – verschoof  de aan-
dacht van een door de Saussure geïnitieerde 
systematiek, niet voor niets het structura-
lisme genoemd, naar het asystematische, 
datgene wat aan betekenisgeving ontsnapt 
omdat het onherleidbaar is en zich niet door 
een structurele aanpak laat rasteren. We 
waren nu aanbeland bij de Roland Barthes 
van La Chambre claire, bij de primitieve theo-
rie waarmee hij greep trachtte te krijgen op 
de verhouding tussen het (bijvoorbeeld 
sociologisch of  historisch) verklaar- of  lees-
bare van de Foto (het studium) en het 
ongrijpbare of  onbegrijpelijke ervan (de 
‘kwetsuur’ van de Foto, het punctum). Foto-

grafie, dat was ‘de stremming van de Tijd’, 
de foto een beeltenis ‘van een werkelijk 
lichaam, dat daarginds was’, waarvan 
‘stralingen [zijn] vertrokken die mij hier ter 
plaatse komen raken, […] als de verlate stra-
len van een ster’.2 
 De weg die we hiermee op korte tijd had-
den afgelegd, bracht ons van een (her-
nieuwde) belangstelling voor de verschij-
ning van een object en hoe het zich in de 
communicatiemaatschappij aan ons voor-
doet, naar een systematische lezing ervan, 
om ten slotte tot het besef  te komen dat de 
ultieme betekenis ons altijd zal ontsnappen 
(het ultieme punctum van een foto is het 
plots inslaande besef  van de Dood – Barthes 
werd dan ook tot het schrijven van La 
Chambre claire gedreven door de dood van 
zijn moeder). We kregen foto’s te zien van 
Alfred Stieglitz, Walker Evans, Diane Arbus, 
en we leerden ernaar te kijken met onze 
ogen en onze vingertoppen. Hoe vreemd dat 
Dirk Lauwaert ook toen al – hij zou dat later 
in gesprekken nog vaak doen – met een zui-
nig gezicht stelde dat fotografie voor hem 
een koele liefde was, doelend op de eigen-
aardige ontologische staat van de foto – die 
wordt getrokken, of  zelfs onttrokken aan (de 
Tijd), in tegenstelling tot het gemaakte 
kunstwerk. In een klassieke esthetische 
opvoeding kon de fotografie daarom geen 
volwaardige plek krijgen tussen de kunsten 
(voor Barthes wás het in ieder geval ook 
geen kunst, wel tovenarij). Dat stond in 
schril contrast met de begeestering waar-
mee Dirk Lauwaert over foto’s sprak en 
schreef. 

Na Barthes volgden onder meer Brecht (over 
radiotheorie), de fotografische reproduceer-
baarheid van kunst en het aura bij 
Benjamin, het simulacrum van Baudrillard, 
L’imagetemps en L’imagemouvement van 
Deleuze, en snelheid en oorlogvoering vol-
gens Virilio (Lauwaert over Virilio: ‘hij 
schrijft te snel, hij zou zijn boeken moeten 
herschrijven’). Niet noodzakelijk in die volg-
orde, verspreid over twee academiejaren, en 
verlucht met andere lessen die eerder ver-
trokken van of  geïllustreerd waren met 
foto’s, filmfragmenten of  -stills, prenten, 
literaire teksten. (Nederlands las hij nog zel-
den, zei hij, maar hij maakte ons wel warm 
voor Gerrit Komrij, Het boze oog, over archi-
tectuurkritiek, en Rudy Kousbroek, Het meer 
der herinnering, over het geheugen. We wer-
den ook aangemaand om de culturele bijla-
gen van NRC Handelsblad te lezen, naast die 
van Le Monde en de Frankfurter Allgemeine). 
 Waar leidde dit alles ons naartoe? 
Natuurlijk, om werkelijk te doorgronden 
welke theoretische kennis er ons werd opge-
diend, daarvoor pikkelden wij, studenten 
film, radio, televisie en theater, op al te 
gebrekkige benen. Maar de leraar toonde 
weinig pudeur; iedere dinsdagmiddag had 
hij een nieuw onderwerp voor ons klaar, en 
eens de lijnen waren uitgezet, keek hij niet 
meer over zijn schouder om te zien of  het 
peloton wel volgde, en hield hij het tempo 
aan dat de vertelling nodig had opdat ze 
spannend bleef. Hij sprak niet snel, maar 
nam met goedgekozen beeldspraak moeilij-
ke denkhordes. Het protest nam schoksge-
wijs toe.
 Mij wonden deze lessen op, ze brachten 
me in vervoering – in verwarring ook. Voelde 
ik mij altijd aangesloten? Soms wel: 
Baudrillard was een schot in de roos – hoe ik 
voor mijn ogen het spiegelpaleis zag waarin 
het object maar niet ophield in zijn weer-
kaatsingen te verdwijnen! Maar op andere 
momenten belandde ik op plekken die mij 
niet alleen vreemd waren, maar waarvan ik 
me afvroeg of  het zinvol was dat ik me daar 
bevond. Per slot van rekening liep ik in 
Brussel niet rond zonder harnas, ik had het 
modernisme en vooral de twintigste-eeuwse 
avant-garde als dodelijke wapens in de hand. 
Dat sloot bepaalde interesses categoriek uit. 
Ik ervoer kortsluiting. Toen Lauwaert ons 
sprak over Alain en diens kunsttheorie 
gebaseerd op de ansichtkaarten met repro-
ducties van kunstwerken waarmee hij het 
in de Eerste Wereldoorlog moest doen, 
bracht ik de week nadien vol trots een essay 
over Alain mee van Willy Roggeman. Bij 
Roggeman bewonderde ik het harde schild 
van zijn stijl, zoals dat van een kever (beeld 
van Roggeman zelf), ter bescherming van 
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een brij van weke delen. Weer een week 
later gaf  Dirk Lauwaert het me met opge-
trokken neus terug. Als met de plastic hand-
schoen van een rechercheur had hij er een 
typisch Roggemancitaat uit opgevist: ‘’Iets 
in de focus rukken’, wat een vreselijke uit-
drukking’, zo luidde het vernietigende oor-
deel. Taal, het juiste woord, zo begreep ik, 
was van cruciaal belang. Maar het ging ook 
om iets anders en dat kon ik vooralsnog niet 
vatten. Die miskoppeling frustreerde; ik zag 
niet waar de lijnen van zijn vertogen samen-
kwamen, terwijl zijn gedecideerde spreken 
– hoe broos het web van zijn denken soms 
ook werd gesponnen – deed vermoeden dat 
er wel degelijk een of  meerdere vluchtpun-
ten waren. 

In het universum Dirk Lauwaert, bij elkaar 
gehouden door een zachte maar indringen-
de stem, een strenge redeneer- en spreek-
trant – ja, zelfs zijn kostuums speelden een 
rol – voltrokken zich langzaam twee twee-
delingen.3 Ik zie ze vandaag beter dan des-
tijds, al begon het bewustzijn daarvan me 
ook toen al te dagen.
 Het introduceren van een denker en het 
uiteenzetten van diens filosofie trok ons stel-
selmatig mee in vlammende maatschappij-
kritiek; bovenstaande voorbeelden behoe-
ven geen nadere uitleg. Zonder uitzondering 
kwam daarbij de wereld van de massacom-
municatie in het vizier. In een gitzwarte les 
dompelde hij ons onder in La Société du spec
tacle van Guy Debord, een radicale, wanho-
pige afwijzing van de hedendaagse, in spek-
takelstructuren gekooide samenleving, de 
enige wereld die wij kennen. Was het toen 
dat hij ons, toekomstige werknemers in de 
audiovisuele sector, toebeet: ‘Beseffen jullie 
wel wat jullie later gaan doen?’ Geen reac-
tie. Maar op andere momenten, als hij ons 
uitnodigde om een foto, een filmfragment te 
bestuderen, leek de klauwende greep van de 
determinerende structuren naar de achter-
grond verdreven. We gingen dan mee op in 
de beleving van het object en het spreken 
erover. Hoe viel die tactiele, sensuele, soms 
haast kinderlijke want verwonderde aan-
dacht voor het object te rijmen met een 
doorbloede en beargumenteerde afkeer van 
het grotere geheel, temeer omdat we toch 
weten dat het object die structuren op 
microniveau belichaamt? En toch, over een 
film met John Wayne of  Fred Astaire sprak 
hij nooit moraliserend of  afwijzend. Dat zou 
ontkend hebben wat die film bij hem teweeg 
had gebracht; het zou verhinderd hebben 
om te kijken, omdat evidente politieke voor-
oordelen dat vooraf  onmogelijk hadden 
gemaakt. Voorbeelden van massacultuur 
reduceerde hij nooit tot producten van een 
imperialistische wereldmacht; hij zocht er 
integendeel de vitaliteit, de subtiliteit, de 
complexiteit van op. Zo leerden we de politi
que des auteurs kennen, de strategie van de 
regisseur – de term komt uit de Cahiers du 
Cinéma – om zich te verhouden tegenover de 
conventies en ze dus niet radicaal af  te wij-
zen, teneinde zo bloot te leggen hoe een 
samenleving functioneert. Finaal was dat 
een ethische zoektocht – wie of  wat zijn wij 
in ons verplicht samenleven – maar altijd 
vertrekkende vanuit het appel van het 
object, hoe het zich voordeed. Ik leerde kij-
ken naar films die ik voordien zou hebben 
afgewezen: opnieuw Astaire en ook Douglas 
Sirk, de buitenechtelijke vader van Fassbinder. 
Diens stamboom wortelde dus in Hollywood! 
(Een grondige studie van Dirk Lauwaerts 
filmkritieken moet aantonen welke films hij 
goed vond en waarom. Ze zal ook laten zien 
dat hij in vergelijking met tijdgenoten in de 
filmkritiek er heel andere voor- en afkeuren 
op nahield. Van de Amerikaanse ‘realisti-
sche’ cinema, zoals die van Martin Scorcese, 
die tot vandaag de toon bepaalt van wat 
‘goeie’ Amerikaanse film heet te zijn, moest 
hij weinig weten.)
 Terugblikkend begrijp ik vooral dat Dirk 
Lauwaert, in weerwil van een in wanhoop 
gedrenkte luciditeit, de kunsten, maar ook 
populaire vormen van cultuur, nooit op 
voorhand benaderde als waren ze gedeter-
mineerd en gecorrumpeerd door de structu-
ren waarvan ze het product zouden zijn. 
Daar dacht men bij Raster, het literaire tijd-
schrift dat toen grote invloed op mij had, 
met de dominerende stemmen van Jacq 
Vogelaar en Cyrille Offermans van de mate
rialistiese kunstkritiek, wel anders over. Dirk 
was veel avontuurlijker, niet te voorspellen. 
Dingen die anderen vaak ‘aan de verkeerde 
kant’ zouden klasseren of  als oninteressant 
opzijschoven, kon hij met brio verdedigen.

Een tweede tweedeling is misschien proble-
matischer. 
 Opnieuw vertrekt ze bij de lessen over 
Baudrillard en vooral Debord – een les 
waarvan ik nooit helemaal hersteld ben – 
maar nu geplaatst tegenover zulke mooie, 
vervoerende lessen als bijvoorbeeld die over 
de verspreiding van de Encyclopédie in de 
achttiende eeuw. Dirk liet ons Robert 
Darnton lezen, we konden ervaren hoe 
meeslepend die daarover had geschreven. 
Crux van die les, die ons door de geschiede-
nis liet meanderen en ons ’s nachts te paard 
meenam over het pikdonkere Franse platte-
land, met verboden geschriften onder ons 
hemd gebonden: het was de adel die de 
Encyclopédie en haar revolutionair gedach-
tegoed verspreid had. Op gevaar van eigen 
leven wijdden de zonen (ook dochters?) van 
de aristocratie zich aan het smokkelen van 
het werk van Diderot en D’Alembert; daar 
zat de opwinding, dat was waar men zijn 
leven voor moest geven! Alleen zo kon het 
vrije individu, de geëmancipeerde burger 
geboren worden. Dat die burger op het einde 
van de eeuw hun koppen deed rollen, 
bewijst welke risico’s de adel had genomen. 
Het was een onverwacht einde dat alles in 
een ander – wreed – licht stelde. 
 Of  de les over het leven van Casanova, die 
de vrouwtjes erin liet tuimelen terwijl ze 
toch beter hadden moeten weten – en hoe 
die les verrassend kantelde naar het rituele 
spel van de sjamaan, als voorbeeld van 
waar men via de overgave aan de illusie, ook 
al tegen beter weten in, in terecht kon 
komen: het je sais bien… mais quand même 
van Octave Mannoni. Het verlangen naar 
het geloof  in de illusie en de studie van de 
mechanismen van de verleiding loodsten 
ons twee jaar lang door het eindeloze en 
grootse landschap van de culturele geschie-
denis. Meer nog, het waren pogingen om de 
mechanismen van de verleiding niet alleen 
bloot te leggen, maar ook gaaf  te houden. 
(Dat was ooit anders. Hij vertelde ons dat hij 
begin jaren zeventig zijn twee oudste doch-
ters zo snel mogelijk uit hun geloof  aan de 
Sint heeft geholpen. Voor zijn twee jongste, 
zo’n tien jaar later, probeerde hij het zo lang 
mogelijk te bewaken.)
 Hoe streng ook de Leraar, van cynisme 
was zelden sprake. Maar, dat viel op, indien 
we ons verder in het verleden begaven, kreeg 
de sensibiliteit – ook de humor! – meer kan-
sen. In zijn evocatie van het Parijs in de acht-
tiende en het Londen in de negentiende 
eeuw (in een prachtige les over de dandy) 
school merkelijk meer plezier dan in zijn 
donkere reflecties over de hedendaagse spek-
takel maatschappij. Hoe was dat te recht-
vaardigen? Was het vroeger beter? Zou je dit 
met enige kwade wil niet reactionair kun-
nen noemen? 

Ik kijk opnieuw om me heen in de klas. Daar 
ging het verzet van binnensmonds gevloek 
naar hoorbaar gesis. Het protest tegen mijn-
heer Lauwaert zwol aan, met duidelijke 
kampen. Ten slotte durfde iemand hem 
eraan te herinneren dat we zelf  onderwer-
pen mochten aandragen, dat had hij zich 
lang geleden eens laten ontvallen. Een kil 
waas trok over zijn gezicht. ‘Goed, waar wil-
len jullie het dan over hebben?’ Geen reac-
tie. Ik stak mijn vinger op en flapte eruit: 
postmodernisme! Met scepsis aanvaarde hij 
het voorstel. 
 Ik verfoeide het postmodernisme. Het 
haalde de ernst en het introverte, de harde, 
zwijgende binnenwerelden van het moder-
nisme onderuit, het verdreef  met luchtige 
historische commentaartjes en ironische 
tekstballonnetjes het noodzakelijke geweld 
van de avant-garde. Flauw, vrijblijvend en 
misplaatst ludiek was het postmodernisme. 
En vooral: het verheerlijkte de kitsch en 
maakte het sublieme belachelijk. De beel-
dende kunst was er zwaar door aangetast 
(de verschrikkelijke Koons), maar ook in de 
film drong het door, je moest maar naar 
Peter Greenaway gaan kijken. Verheugd 
verwachtte ik dat het monster er flink van 
langs ging krijgen, wat ook gebeurde, maar 
anders dan ik gedacht had.
 Postmodernisme, zo begon de les, is nóg 
erger dan modernisme. Het stelt zich nóg 
arroganter op. Toen volgde een grondige 
destructie van veel van wat mij na aan het 
hart ging in de twintigste-eeuwse kunst 
(vroegere kunst interesseerde mij niet). 
Waar het op neer kwam: modernisme blikt 
met een geringschattend en jachtig overbe-
wustzijn terug op het verleden, om via zijn 
strategieën en zijn beeldtaal te laten zien dat 

het vooruitgang boekt. Het weet beter. Het 
cultiveert de breuk – en daarmee het geweld, 
zonder te willen beseffen wat het daarmee 
vernietigt. Het tracht de rijkdom te misken-
nen van wat zich in het verleden en de tradi-
ties schuilhoudt. Alsof  het die tradities zou 
kennen…
 Postmodernisme, als reactie op of  uitbrei-
ding van het modernisme, opereerde vanuit 
datzelfde overbewustzijn, maar had zelfs 
geen project meer, omdat het, lacherig, in 
geen project meer geloofde. In de vrijgeko-
men, prettig ingerichte ruimte, zweefden 
citaten en motieven die ons vooral wilden 
verleiden en behagen. (Dit zijn nog minder 
dan elders de letterlijke woorden van Dirk 
Lauwaert, ik probeer alleen de impact van 
die bewuste les op mij te reconstrueren – 
eigenlijk was deze les tegen mij gericht.) 
Postmodernisme perverteerde de verlei-
ding, het leidmotief  van Lauwaerts pedago-
gische project, tot een spelletje van neuro-
ses en commerce. En hij vloog plotsklaps uit 
over een advertentie voor LU, waarin een 
meisje een Grieks standbeeld verleidt met 
zoiets als een lange vinger, onder het 
opschrift: Ik ken ze wel, jouw kleine pleziertjes. 
 Niet eerder voordien had hij het belang en 
de studie van de verbeelding uit voorgoed 
vervlogen tijden zo fel verdedigd, op impli-
ciete wijze dan, als een ondergronds woe-
dende brand. Een uitdrukkelijke verant-
woording kwam er niet. Maar op een ander 
moment verklaarde hij dat het onze plicht 
was om dode kunstenaars te verdedigen. 
Zelf  kunnen ze dat niet meer. Dat is de ver-
bluffend eenvoudige omkering van een evi-
dentie die de hele twintigste eeuw in haar 
greep had: dat we moesten vernieuwen 
omdat de traditie en het verleden ons ver-
stikten. Niets, nochtans, vergaat zo snel als 
glorie – de kunstenaar is vaak nog niet koud 
of  zijn werk staat al bij het oud vuil. Het 
oeuvre van Dirk Lauwaert bestreed het 
dogma van de vernieuwing, als belangrijk-
ste bijwerking van de hoofdzaak. Hij bracht 
de verfijning, de gestes en de strategieën uit 
meerdere eeuwen kunst en cultuur in kaart, 
ook die van de vorige, door met zijn directe 
stijl onvermoeibaar naar the heart of  the 
matter te gaan en op de vitaliteit ervan 
scherp te stellen, soms al in de eerste zin van 
zijn stuk (hoofdzaak); en zo trachtte hij onze 
vernauwde, door de arrogantie en de tiran-
nie van het heden gedicteerde blik te verrui-
men (bijwerking). Ook onze blik, toen. Hij 
wilde het alleen niet gezegd hebben. We 
moesten er zelf  achter komen. 

Dirk Lauwaert schreef  en werkte, ook als 
docent, in een context van burgerlijke waar-
den en normen. Dat was de achtergrond 
waartegen iedere kunstenaar, ieder oeuvre 
werd uitgelicht. Met de vraag: wat vertelt 
het werk over die burgerlijke samenleving? 
Hoe scherp is het ervoor? Hoe speelt het met 
haar conventies? Is het intelligent? Verfijnd? 
Brutaal? Pervers? Luchtig? Radicaal? (Maar 
wat is ‘radicaal’? Wat is ‘pervers’?) Confron-
teert het ons met haar paradoxen? Haar 
onmogelijkheden? Haar waanzin? Biedt het 
perspectief  om verder te denken, te werken, 
te leven, of  bevestigt het de wanhoop? En 
ook: welke ethische positie neemt het in? 
Dat laatste kon uiteraard nooit een puur 
inhoudelijke kwestie zijn; de ethische of  
politieke boodschap viel nooit samen met 
het navertellen van het verhaal of  het 
beschrijven van het tafereel, dat hadden de 
lessen over Sontag en Barthes ons al duide-
lijk gemaakt. In de studie van het kunst-
werk of  het culturele fenomeen moesten 
alle elementen op elkaar betrokken worden, 
voor er iets wezenlijks over te zeggen viel. 
 Eén onderwerp in het bijzonder zal me bij-
blijven, al zijn interesses, bekommernissen 
en voorkeuren kwamen erin samen. Met 
kunst had het niet eens zoveel te maken. 
Vlak voor Kerstmis verraste Dirk Lauwaert 
ons met een les over de dandy. Pikant onder-
werp, was mijn eerste reactie, en halvelings 
rees ook de vraag: kon dit mij twee uur boei-
en? Het ging al snel over Wilde en Proust, 
dus dat viel mee. De dandy, in de figuur van 
Beau Brummell, opereerde binnen de regels 
van het spel, maar in die mate dat het onver-
draaglijk werd. Was het Brummell niet, 
modekoning avant la lettre, die voor een 
paar exquise handschoenen bij tien ver-
schillende kleermakers elk een vinger 
bestelde, de ene stof  nog duurder dan de 
andere? Vond hij niet dat laarzen bij voor-
keur met champagne werden gepoetst? 
Extreme spendeerdrift. Ongenaakbaarheid. 
Door niets uit het evenwicht te brengen 

(ook Warhol kwam ter sprake, herinner ik 
mij nu, zo associatief  en ver doorgedacht 
kon zo’n betoog zijn). En dan weten dat het 
om een gerespecteerd societyfiguur ging, 
uitstekend gemanierd en gelieerd aan de 
hoogste kringen. Zo kon het verzet er dus 
uitzien tegen een wereld die je van de wieg 
tot het graf  wilde kneden: de mogelijkheden 
van de regels zodanig uitbuiten dat het 
waanzinnig werd. Zelden hoorde ik Dirk 
Lauwaert zoveel plezier hebben dan bij het 
evoceren van het Londen uit die tijd en de 
figuren die er rondliepen. We kwamen op 
het einde nog rap te weten dat Brummell na 
gokschulden naar Parijs vluchtte en daar 
jaren later stierf  als een kerkrat. No mercy, 
such is life. Het gevolg van een leven van bete
kenis. 
 De les kende vele weken later een pendant 
– wie wilde, mocht het verband zien – over 
de snob (ook Proust kwam weer ter sprake: 
was die nu dandy of  snob?). In alles was die 
na-aper en dus het volslagen tegendeel van 
de dandy: erbij willen horen, volgen, met 
het nieuwste mee zijn, verveeld afkeuren 
wat gisteren in de mode was, bepalen wie 
mag meedoen en wie niet. Het leven zoals 
het ons ook vandaag, als in een pot siroop, 
houdt vastgeplakt. Het verschil tussen 
dandy en snob: een consequente, zelfgeko-
zen houding tegenover het klakkeloos ach-
ternalopen van wat anderen hadden 
bedacht en uitgezet. Het verschil tussen de 
enkeling en de massa, terwijl het uiterlijke 
verschil niet eens zo groot hoefde te zijn. De 
dandy en de snob: ethische posities; politie-
ke figuren. 

Ik geloof  niet dat Dirk Lauwaert lang op 
voorhand wist waar hij het iedere week over 
zou hebben; een cursus aan het begin van 
het jaar was er niet. De cruciale les over het 
postmodernisme heeft dat wel bewezen. 
Soms nam hij ons mee op het terrein dat hij 
aan het verkennen was, soms trakteerde hij 
ons op verplichte kost (Sontag, Barthes, 
Benjamin, Baudrillard, Debord…). Voor 
hem was iedere maandagavond een dead-
line. Het doet mij denken aan het werk van 
de feuilletonschrijver in de krant. Met een 
duidelijke missie voor de lange termijn 
moest die zich iedere keer weer opladen, met 
alles wat hij in huis had, om de nieuwste 
aflevering tot een goed einde te brengen. 

Noten

 1  Susan Sontag, Tegen interpretatie (vert. Pé 
Hawinkels), Utrecht/Antwerpen, A.W. Bruna & 
Zoon, 1969, p. 17.

 2  Roland Barthes, De lichtende kamer (vert. 
Maartje Luccioni), Amsterdam, Arbeiderspers, 
1988, p. 87.

 3  Eén les is mij altijd een raadsel gebleven, die 
over het bioscoopbezoek in België tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij stoffeerde die met 
getallen en percentages, als om iets te bewijzen 
– dat het bioscoopbezoek tijdens de oorlog niet 
daalde, wat er ook vertoond werd. Dergelijke 
‘bewijsvoering’ was ongewoon, stond zelfs 
haaks op de pedagogie van Dirk Lauwaert. 
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WILLEM BAARS 
PROJECTS
03/09–01/10

Akio Igarashi | Takashi Suzuki
22/09–25/09

AMSTERDAM DRAWING (Stand 8)

Morgan Betz, Emo Verkerk, 
Akio Igarashi and Takashi Suzuki

GALERIE ONRUST
01/10–05/11 

YES, YES, YES…! EEN TENTOONSTELLING
OM MILCO ONRUST TE HERINNEREN.

Jan Andriesse, Tim Ayres, Eli Content, 
Felix Droese, Hans Hovy,  Hillebrand van Kampen, 
Jürgen Partenheimer, Han Schuil, 
Derk Thijs, Alan Uglow, Veron Urdarianu, 
Toon Verhoef, Markus Weggenmann, 
Robert Zandvliet, Ina van Zyl

GALERIE RON MANDOS
10/09–29/10 

THE MONOLITH
Levi van Veluw

12/11–07/01

LOOKING FOR LANGSTON
Isaac Julien

23/09–25/09, 11:00–21:00

UNSEEN PHOTO FAIR, AMSTERDAM
Isaac Julien, Mohau Modisakeng, 
Koos Breukel, Adrianna Dieleman 
(winnares Photo Talent Award 2016)

REUTEN GALERIE
t/m 26/09 

PRELUDE OP “AMSTERDAM DRAWING”
Olphaert den Otter, Bas Ketelaars,
Andrea Radai, Lon Robbé, e.a.

01/10–12/11 

MOVING MODERNISM
Lucas Hoeben, 
Richard van der Aa,
Rob Bouwman, Kevin Finklea,

SLEWE GALLERY
t/m 29/10 

NEW WATERCOLOURS
Joris Geurts

GALERIE VAN GELDER
17/09–12/10 
Opening: 17/09, 17:00–19:00

WEDGES
Willem de Ridder, Henk Peeters, Bernard Aubertin,
Lily van der Stokker, Jaap Kroneman, 
Marijke van Warmerdam, Ansuya Blom

15/10–23/11 
Opening: 15/10 
in GvG

Voebe de Gruyter
15/10–23/11 
Opening: 15/10 
In AP 
Curator: Vincent van Velsen

Stijn Verhoeff

WITTEVEEN VISUAL 
ART CENTRE
01/10–29/10 

FOTOGRAFIE
Wout Berger & Noor Daamen

05/11–26/11  

POËZIE VAN DE DINGEN
Maurice Bogaert, Marie José Hoeboer, 
Studio Makkink & Bey, Maurice van Tellingen 
(gastcurator)

22/09–25/09

AMSTERDAM DRAWING
Erik Mattijssen, Iris Kensmil, 
Pedro Bakker, Gopal Dagnogo, 
Gam Bodegraven

andriesse eyck galerie
03/09–15/10

DUTCH CONCERT
P. Struycken en Carel Blotkamp

22/09–25/09

AMSTERDAM DRAWING
22/10–03/12

STAY
Charlotte Dumas

 Hoogte Kadijk 17  
020.423.06.07  
wo–za: 12–18u 

www.baarsprojects.com

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

woe–zat, 12:00–18:00 
www.ronmandos.nl

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

woe–zat: 13:00–18:00 
www.galeries.nl/reuten

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

di–za: 13:00–17:30 
www.galerievangelder.com

Konijnenstraat 16 A 
020.623.96.84 

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

Leliegracht 47 
+31(0)20.623.62.37 
wo–za: 13:00–18:00 

(en op afspraak) 
www.andriesse-eyck.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

• Perusing: Ni Collection
20/09–12/10

• Art The Hague
Auke de Vries

05/10–09/10

• Perusing: Ni Collection
15/10 – 09/11

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

• Circles of Focus:  
The Fall Experiment

Christine Borland en Brody Condon 
15/10–13/11

• OpZicht: Cleo Wächter
t/m 11/10

• Ondertussen: Waalko Dingemans 
en Jason File
t/m 23/10

• OpZicht: Yamuna Forzani
12/10–29/11

• Ondertussen: Eric Peter
29/10–18/12

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

• Why do birds suddenly appear
John van ‘t Slot, schilderijen 
(met nieuwe catalogus)
• Almost Doesn’t Count
Birgit Verwer, installaties
• Project-room:  

Livingstone in print
25 jaar grafiek (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 – 30/10

• Amsterdam Drawing
Jannis Kounellis, Raquel Maulwurf & 
Hugo Tieleman 

22/09–25/09

• Art the Hague
John van ’t Slot (boekpresentatie), 
Birgit Verwer, Klaas Gubbels, Simon 
Schrikker, Jan Wattjes & Speciale 
presentatie 25 jaar grafiek 

05/10–09/10

• Klaas Gubbels
nieuwe schilderijen en beelden
• Swap Berlin – The Hague
Roger Wardin & Nadja Schöllhammer, 
schilderijen en werk op papier

i.s.m. C&K Gallery, Berlijn 
Opening: 06/11, 16:00 
06/11–07/01

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

• foundationClass
Ahmad Alali, Rula Ali, Ulf Aminde, 
Reme Awwad, Mira Debaja, Azin 
Feizabadi, Max Grau, Florian Huss, 
Azad Ibrahim, Ali Kaaf, Ali Mahmoud, 
Kirollos Malak, Danae Nagel, Marina 
Naprushkina, Ayham Omarin, Dachil 
Sado, Miriam Schickler, Batoul 
Sedawi & Ghaith Tahsen

Opening: 17/09, 17:00 
17/09–30/10

 NEW ↓ EXTRA ↓ LOCATION

WEST  
in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34
+31 (0)70/392.53.59
wo–zo 12:00–18:00  
(of op afspraak) 
www.westdenhaag.nl

• The School of No Return
Ulf Aminde

Preview: 17/09, 17:00 
17/09–30/10

• Symposium ‘Kunst & Werkelijkheid’
Ulf Aminde, Edo Dijksterhuis, Marcel 
van Eeden, Jean Pierre Geelen, Jannet 
de Goede, Michael van Hoogenhuyze, 
Harmen de Hoop, Nina Polak e.a.

ihkv Museumnacht Den Haag 
Info + tickets: www.westdenhaag.nl 
29/10; 11:00–18:00

GALERIE MAURITS 
VAN DE LAAR
Herderstraat 6 
+31 (0)70/364.01.51 
wo–za 12:00–18:00 
laatste zo/maand 13:00–17:00
www.mauritsvandelaar.nl

• Andrea Freckmann, Tobias 
Lengkeek, Ronald Versloot 
(schilderijen)

t/m 02/10

• HOOGTIJ #46
30/09, 19:00–23:00 
www.hoogtij.net

• Amsterdam Drawing
Frank Van den Broeck, Robine 
Clignett, Robbie Cornelissen, Karin 
van Dam, Henri Jacobs, Stan Klamer

22/09–25/09

• Diederik Gerlach (werk op papier, 
schilderijen)

09/10–13/11

• 25-jarig jubileum  
Galerie Maurits van de Laar

kunstenaars van de galerie: 
Op speciale locatie

Paviljoensgracht 20, 2512 BD Den Haag 
29/10–20/11

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

• PP 03 – Show me your vital parts
Pim Voorneman installatie met kunst 
uit particuliere collecties.
Deelnemende kunstenaars: Rashid 
Johnson, Tal R, Richard Aldrich, 
Mohamed Bourouissa, Nora Schultz, 
Stephen Prina, Jan Pleitner, Chris 
Martin, David Shrigley, Jonas Lund, 
Marlie Mul, Walter Swennen en 
Walead Beshty

t/m 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

• GeSchwitter
Sander Reijgers 

t/m 25/09

• Landscape and City
Bart Benschop, Demiak, Pär 
Strömberg, Yves Beaumont 

Opening 01/10, 16:00 
01/10–30/10

• Art The Hague
05/10–09/10

• Out of time, out of space
Frank van der Salm (fotografie) / 
Rolf Bruggink (objecten)

Opening door Anne van der Zwaag 
(directeur object Rotterdam, curator) 
05/11, 16:00

A GALLERY 
NAMED SUE
Noordeinde 18A, 1 hoog
+31 (0)61/236.21.10
do–za 11:00–17.00
zo 13:00–17:00
(of op afspraak)
www.agns.nl

• an infinite sum of sinusoidal 
functions

Matthias Grothus, Johannes 
Langkamp, Abel Wolff

16/09–23/10

• Swab on Paper
Miranda Meijer

Barcelona 
29/09–02/10
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JAN VAN ADRICHEM

Ergens in mijn leven heb ik de keuze gemaakt 
om me met beeldende kunst bezig te hou-
den. Er is niet een welbepaald moment 
geweest waarop dat zijn beslag kreeg. Hoe is 
het dan zover gekomen? Welke ervaringen, 
beslissingen en leerprocessen hebben uit-
eindelijk mijn esthetische opvoeding 
bepaald? Teruggaand in de tijd wil ik probe-
ren de stappen in dat ‘opvoedingstraject’ te 
traceren.
 Ik ben geboren in 1956 aan een polder-
weg in Nootdorp, in een kleine agrarische 
gemeente bij Delft en Den Haag. Het leven 
leek er ouderwets, traditioneel en bestand 
tegen allerlei invloeden van buitenaf. In 
werkelijkheid moderniseerde het dorp. Dat 
kwam bijvoorbeeld tot uiting in de omvang 
van de boeren- en tuindersgezinnen, die in 
die jaren vaak al veel minder kroostrijk 
waren dan voorheen (mijn vader kwam bij-
voorbeeld uit een boerengezin van twaalf  
kinderen; hijzelf  had er drie). Maar ook de 
landbouw werd intensiever (minder boeren 
en minder veeteelt; meer tuinders op kleine-
re stukken grond, met een hogere opbrengst 
per vierkante meter dan bij het extensievere 
boerenbedrijf). Er verschenen nieuwe 
machines en er ontplooiden zich nieuwe 
bedrijfsvoeringtechnieken voor zowel boe-
ren als tuinders. Begin jaren zestig opende 
een snel groeiend aantal televisietoestellen 
en auto’s de voorheen redelijk besloten 
dorpsgemeenschap. Hoewel het dorp nog 
strikt gescheiden scholen voor protestanten 
en rooms-katholieken had, werd ook de 
confessionele verzuiling stilaan opgebro-
ken. De traditionele verhoudingen brokkel-
den op allerlei manieren af.
 Mijn ouders waren van huis uit rooms-
katholiek en stuurden mij en mijn twee jon-
gere zussen meerdere dagen per week, voor-
dat de lessen aan de lagere school begonnen, 

naar de ochtendmis in de Sint-Bartholomeus-
kerk aan de Veenweg in Nootdorp: een neo-
gotische kerk uit 1871 (inmiddels Rijks-
monument) van een Cuypersleerling, met 
een polychroom interieur en een rijk gesne-
den neogotische preekstoel uit Cuypers’ ate-
lier. Niet alleen op doordeweekse ochten-
den, maar ook tijdens de hoogmis op zondag 
bracht ik tijd in die kerk door – en verveelde 
me. Door die verveling in een stille, vrij roer-
loze omgeving, begon ik echter – mogelijk 
vanuit een visuele instelling – te letten op de 
details van het interieur: de gekleurde bak-
steenarchitectuur, het sierlijke smeedijzer, 
de lelijke houten banken, de architectuur 
van het priesterkoor en de zijkapellen; maar 
ook de schilderijen van de kruiswegstatie 
(kundig, maar saai), de twee mooie houten 
heiligenbeelden bij de ingang en het glas in 
lood dat overdag gekleurd licht in het interi-
eur wierp. En dan was er nog de steeds her-
haalde ritus van de zondagse hoogmis, het 
orgel en het (niet altijd zuivere) gregoriaan-
se gezang van het kerkkoor, dat ik zo vaak 
gehoord heb dat ik het nog altijd haast 
woordelijk zou kunnen meezingen. Het 
geheel van gebouw en mis had een monu-
mentale en theatrale werking, mede omdat 
de dorpspastoor de mis in het Latijn deed, ad 
orientem (met zijn rug en met de achterzijde 
van zijn grote kazuifel naar het kerkvolk in 
de westzijde van de kerk) en ons af  en toe 
wierook toezwaaide of  met wijwater 
besprenkelde. In het aanschouwen van het 
decor, de regels en de rituele complexiteit 
van de rooms-katholieke mis lagen waar-
schijnlijk de vroegste wortels van een zeker 
begrip voor een fysieke formele structuur en 
orde. Zo’n mis vormde voor mij, naast een 
sleur en een dorre verplichting, ook een sig-
naal van het bestaan van een andere 
wereld, waar niet het dorpsleven, het plat-
teland en de vaak zware fysieke arbeid, 
maar een domein van de geest centraal 
stond. De katholieke geestelijkheid van het 

dorp hield zich bezig met de mis (en alles 
wat daarbij kwam: de doop en de commu-
nie, de trouwerijen en de begrafenissen), 
maar verzorgde daarnaast ook een deel van 
het onderwijs op de katholieke dorpsschool. 
Daar werkten aardige nonnen (die op de 
kleuterschool en in de eerste klassen van de 
lagere school lesgaven) en wijze kapelaans. 
Ik had wat aan hun onderwijs en liet me op 
sleeptouw nemen door de boeken over het 
leven in verre missielanden waar zij me 
soms in lieten bladeren. Dat alles was voor 
mij vormend – niet zozeer omdat het mijn 
geloof  verrijkte, maar omdat deze geestelij-
ken noties, opties en argumenten aanreik-
ten waarmee ik kon spelen, die ik kon bevra-
gen en betwijfelen. Het heeft heel lang 
geduurd voordat ik heb begrepen welke 
aanzienlijke rol ‘het rijke roomse leven’ in 
mijn esthetische opvoeding heeft gespeeld. 
Het schilleriaanse idee dat de kunst de mens 
moet opvoeden, was de rooms-katholieke 
kerk vreemd. Zij wilde in de eerste plaats 
goede gelovigen en daarmee goede mensen 
van ons maken. Anders dan voor Schiller 
was de kunst daarbij een nuttig werktuig, 
en geen doel. Toch vermoed ik dat dit religi-
euze leven mijn eerste esthetische leer-
school is geweest.

Op mijn achtste – in 1964 – kreeg ik een 
nieuwe leerling in mijn klas, Martin 
Haanappel. Ik raakte met hem bevriend en 
kwam al snel bij hem thuis. Hij woonde in 
een net opgeleverd Nootdorps bungalow-
parkje met moderne huizen van witgegla-
zuurde baksteen en met strak vormgegeven 
houten bouwonderdelen en platte daken. 
Deze late uitingen van het Nieuwe Bouwen 
werden omringd door grote tuinen en 
waren voor het agrarische Nootdorp een 
novum. Ze werden bevolkt door een hoog-
opgeleide middenklasse met banen in Den 
Haag. De huizen zagen eruit als een soort 
gewichtloze luchtschepen die vrijelijk leken 

te dobberen op hun groene, met heesters en 
exotische planten afgezoomde gazons. Het 
huis van Martins ouders was voor mij in 
alle opzichten een droom. In de ruime 
woonkamer stonden moderne stalen en 
mahoniehouten meubels, en er was vaste 
vloerbedekking. Hier en daar lagen mooie 
stenen vloeren en soms diende een lamavel 
als tapijt. Er stonden enkele kasten met 
grote ruiten, gevuld met modern glaswerk, 
en er hingen expressionistische schilderijen 
aan de muur. De familie had hier en daar 
aquaria en vogelkooien met tropische vis-
sen en vogels, en in een boekenkast stonden 
jaargangen van de National Geographic die ik 
mocht inkijken. Ik hoorde dat de Haanappels 
jarenlang voor Shell in Venezuela gestatio-
neerd waren geweest; om de een of  andere 
reden sierden Martins ouders ook de omslag 
van een nummer van de National Geographic 
dat over Venezuela ging. Ik werd totaal 
overrompeld door de elegantie van hun 
wooncultuur en het levenspatroon dat ik er 
aantrof. Het duurde niet lang voordat ik 
niet meer in de tuin speelde, maar in huis op 
de grond boeken en tijdschriften lag te bekij-
ken. Ik voelde me daar buitengewoon pret-
tig bij. Door het contact met de Haanappels 
kreeg ik in de gaten dat er een andere leef-
stijl mogelijk was dan die van het dorp 
onder de rook van Delft. Ik had een alterna-
tief  op de – voor mij – gewone manier van 
leven ontdekt, een ander soort bestaan dat 
ik boeiender en aantrekkelijker vond, door 
de allure van de leefomgeving en de schat 
aan informatie over cultuur en kunst overal 
ter wereld waarmee het gevuld was. De hui-
selijke omgeving van de familie Haanappel 
stimuleerde, denk ik, vooral mijn nieuws-
gierigheid naar hoe de dingen elders waren. 
Ik raakte door hun toedoen gefascineerd 
door wat je ‘culturele diversiteit’ zou kun-
nen noemen, door de rijke variaties die er 
bestonden in het culturele leven in brede 
zin. Daar wilde ik meer over weten.

Beschouwelijke neigingen – iets over mijn  
‘esthetische opvoeding’

interieur van de Sint-Bartholomeuskerk (1871) te Nootdorp
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Martins ouders – die ik decennia geleden 
voor het laatst zag – leven nog, en een lokale 
krant leerde me onlangs dat zijn moeder 
tussen 1970 en 2000 actief  was als kera-
miste en een galerie in Delft dreef, en zo een 
bijdrage leverde aan wat een provinciale 
kunstsituatie genoemd kan worden. Ik wist 
dat niet omdat ik inmiddels al op andere 
scholen zat. Maar wellicht was de context 
voor een concrete esthetische vorming dus 
al aanwezig voor ik het goed en wel besefte. 
Het is me onduidelijk hoeveel ik ermee 
gedaan heb. 

In de tweede helft van de jaren zestig werd 
in Nederland de Cito-toets ingevoerd. Die 
moest een objectiever beeld geven van de 
leervermogens van leerlingen van de lagere 
school, later de basisschool, zodat afkomst 
en milieu minder bepalend zouden worden 
voor hun latere onderwijskeuze. De Cito-
toets was een meritocratisch instrument 
dat een tegenwicht bood voor het idee dat je 
vooral dicht bij de sociale klasse en het 
beroep van je vader en/of  moeder diende te 
blijven. Bij mij werd een relatief  hoog leerni-
veau vastgesteld, maar daar kon – mede 
door het gegeven dat ik in een klein dorp 
woonde – niet veel mee gedaan worden. Er 
was in Nootdorp geen vervolgonderwijs en 
daarom ging ik van de lagere school naar de 
mavo in het naburige, iets grotere dorp 
Pijnacker.
 Ik had altijd al van tekenen en schilderen 
gehouden, en op zowel de lagere school als 
de mavo kreeg ik daar ook les in. Dat ging 
grotendeels volgens de vrije-expressieme-
thode die in die tijd gangbaar was: het 
draaide vooral om het onbelemmerd beel-
dend uiten van je fantasie met kleurpotlood 
en plakkaatverf. Op de mavo had ik het 
geluk dat rond mijn veertiende jaar een bij-
zondere tekenlerares werd aangesteld. Ze 
heette Maria Neefjes, woonde in Den Haag 
en was – naar ik hoorde – getrouwd met de 
avant-gardecomponist Otto Ketting. Ik her-
inner me nog het moment waarop ze, in een 
appelgroen getailleerd jasje en bijpassende 
minirok, het blonde haar opgestoken in een 
knot en met een grote bontkraag over de 
schouders, het schoolplein betrad. Dat 
maakte indruk. Naast tekenles gaf  ze ons 
ook wat lessen kunstgeschiedenis. Ze vond 
gelukkig dat ik bovengemiddeld goed teken-
de en meer wist van beeldende kunst dan de 
meeste leerlingen. Daar was ik blij om en ik 
vond het reuzespannend dat ze een klein 
clubje, waaronder ik, extra tekenopdrach-
ten gaf. Een daarvan hield in dat je een teke-
ning moest maken van het voor jou mooist 
mogelijke onderwerp. Voor mij werd dat uit-
eindelijk het stadhuis van Delft van 
Hendrick de Keyser uit 1620. Ik spendeerde 
een hele middag om de voorzijde vanaf  de 
Grote Markt in potlood na te tekenen. Het 
resultaat was een onhandig product zonder 
enig gevoel voor perspectief, constructie of  
verhoudingen; maar ik had het deels voor 
haar gedaan, omdat ze mij stimuleerde. En 
ik had ambitie.
 Met haar komst werden nieuwe horizon-
ten geopend, want ze nam het kleine clubje 
af  en toe mee naar het Haags Gemeente-
museum, waar ergens in de loop van 1970 
werk van Jan Schoonhoven, Peter Struycken 
en Ad Dekkers werd getoond. Ik raakte 
onder de indruk van die verbazend strakke 
en moderne kunst, maar de strekking ervan 
bleef  voor mij gesloten. Het had ook geen 
gevolgen voor de tekeningen die ik zelf  
maakte. Als die iets tot uitdrukking brach-
ten, dan was het een zekere bewondering 
voor de faciele en vloeiende vormen van de 
jugendstil, die in die jaren aan herwaarde-
ring toe was en waar ik boeken over had die 
me tot voorbeeld dienden. Mede door juf-
frouw Neefjes raakte ik in die tijd doordron-
gen van het bijzondere van sommige muse-
ale gebouwen en hun collecties, en het 
duurde niet lang voor ik zelf  het initiatief  
nam om het Gemeentemuseum te bezoe-
ken. Ik ging ook naar Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam. Daar raakte 
ik zozeer onder de indruk van de grote over-
zichtstentoonstelling van Salvador Dalí, die 
eind 1970, begin 1971 plaatsvond, dat ik ze 
een tweede keer ging bekijken, en dat had – 
het valt niet te ontkennen – wél invloed op 
mijn tekenwerk. Ik was nieuwsgierig, op 
zoek naar meer informatie over beeldende 
kunst. Was ik – onbewust – al aan mijn 
esthetische vorming begonnen?
 Concrete plannen om van de kunst mijn 
beroep te maken, had ik niet, maar juffrouw 
Neefjes droeg er wel toe bij dat een loopbaan 

in de kunst, of  iets dat in de buurt kwam, 
vaag voorstelbaar werd. In ieder geval was 
ik mede door haar zover gekomen dat ik 
besloot vervolgonderwijs te volgen, zoals 
meer van mijn vrienden en klasgenoten uit 
Pijnacker deden – wat mij betreft mogelijk 
ook al om eventueel later de kant van de 
kunst op te kunnen gaan. Met een klein 
groepje besloten we dat we naar de havo 
aan het Sint-Maartenscollege in Voorburg 
wilden – al ging dat in mijn geval niet zon-
der slag of  stoot omdat mijn ouders meen-
den dat ik maar beter kon gaan werken. Ik 
wist ze echter te vermurwen en schreef  me 
in aan het betreffende college, waar ik van 
medio 1972 tot medio 1974 lessen volgde. 
Ik maakte er nieuwe vrienden en ontdekte 
– naast de sociëteitavonden van onze school 
op vrijdagavond – ook het uitgaans- en cul-
turele leven van Den Haag. Ik ging al snel 
naar Haagse galeries, zoals Nouvelles 
Images, waar ik in de rekken talloze schilde-
rijen van Constants project New Babylon zag 
hangen, en ook etsen van Arnulf  Rainer 
aantrof, waarvan ik er even later zowaar 
een kocht. In 1972 trok ik met een ‘tiener-
toer treinabonnement’ naar het Stedelijk 
Museum in Amsterdam, waar ik getroffen 
werd door de postpainterly abstracte schil-
derijen van Ellsworth Kelly, Barnett 
Newman en Frank Stella, die ruim gespati-
eerd in de pleingrote erezaal hingen. Maar 
waar dat werk voor stond en wat het bete-
kende, bleef  voor mij opnieuw een raadsel. 
 Ik vond het klimaat op het Sint-Maarten s-
college stimulerend en progressief. Verfris-
send was bijvoorbeeld dat de sociale achter-
grond van mijn klasgenoten veel diverser 
was dan in Nootdorp of  Pijnacker, met ook 
kinderen van architecten, ambtenaren, 
juristen, docenten en ondernemers. Door-
dat er voorts kinderen van families uit voor-
malig Nederlands-Indië zaten, was de 
school minder blank dan die van Pijnacker. 
(Toch veranderde ook daar het een en ander; 
in 1968 arriveerden de eerste Marok kaanse 
gastarbeiders om te helpen in de tuinbouw. 
Ook mijn vader had Marok kanen in dienst 
– een ware cultuurclash.) Bij een aantal 
Voorburgse klasgenoten kwam ik thuis op 
bezoek. Tot mijn nieuwe vrienden behoor-
den al gauw ook enkele Haagse jongens met 
wie ik later samen toelatingsexamen zou 
doen bij een aantal kunstacademies.
 Het onderwijsaanbod aan het Sint-
Maartenscollege was boeiender en uitda-
gender dan dat van de school in Pijnacker. 
Ik was vooral geïnteresseerd in geschiedenis 
en aardrijkskunde, talen (Nederlands, 
Duits, Engels), maatschappijleer en tekenen 
– vakken die gegeven werden door gemoti-
veerde en enthousiasmerende docenten. 
Naast het onderwijs over de laatnegentien-
de- en twintigste-eeuwse Europese geschie-
denis – inclusief  die van het kolonialisme – 
van docent Vos van Zalingen had ik veel 
waardering voor de lessen en verdere activi-
teiten van het echtpaar Torenbeek. Ze 
waren allebei actief  als tekendocent en kun-
stenaar, en ze vertaalden kunstboeken. Zij 
zagen een beeldend talent in mij en nodig-
den me daarom geregeld uit bij hen thuis. 
Met vijf  kinderen woonden ze in een groot 
rijtjeshuis aan een singel in Voorburg, dicht 
bij het college.
 Ten huize van de Torenbeeks raakte ik 
bevriend met enkele van hun kinderen, 
waarvan er één een paar jaar later naar 
dezelfde kunstacademie zou gaan als ik. Net 
als eerder bij de familie Haanappel raakte ik 
onder de indruk van de culturele atmosfeer 
die er heerste. De gematigd moderne kunst-
werken in huis waren meestal van eigen 
hand (inclusief  een groot, kleurrijk, zelfont-
worpen en zelfgeknoopt tapijt en een zelfbe-
schilderde vleugel). De schilderijen van 
mijnheer (John) Torenbeek – zeer precies 
geschilderde, haast abstract werkende uit-
sneden van polychrome architectuuronder-
delen van renaissancegebouwen in Siena 
en Florence – hingen in een interieur met 
vloeren die consequent bekleed waren met 
geaderd zwartgrijs linoleum, waarop grijze 
stalen meubelen van Friso Kramer en Jan 
Rietveld stonden. Alle serviesgoed was 
monochroom Arabia Teema aardewerk uit 
Finland, in verschillende kleuren. De meta-
len boekenkasten waren gevuld met romans 
en dichtbundels. Er weerklonk klassieke 
muziek.
 De beeldende kunst en de geschiedenis 
ervan stonden bij de Torenbeeks veel meer 
centraal dan bij de Haanappels. Ze hadden 
een gevormde en strenge smaak. Ze bewon-
derden vooral romaanse, gotische en renais-

sancearchitectuur en -sculptuur; ze foto-
grafeerden die op hun jaarlijkse reizen naar 
Zuid-Europa en legden met die beelden een 
groot fotoarchief  aan, waar ik in mocht 
grasduinen. Via kunstboeken lieten ze mij 
met specifieke kunstvormen kennis maken; 
soms kreeg ik ook een roman of  dichtbun-
del in handen gedrukt. Dat alles gaf  een 
nieuwe bedding en context aan wat ik zelf  
mooi vond. Ik werd me meer bewust van het 
bestaan van ‘hogere kunst en cultuur’, en 
ging kritischer naar mijn eigen voorkeuren 
en oordelen over kunst kijken. Ik leerde ook 
‘de kunstwereld’ kennen, via de Haagse 
kunstwereldvrienden – waaronder kunst-
historici en museummensen – die bij de 
Torenbeeks op bezoek kwamen. Vandaag 
zou ik hun gasten wellicht als een coterie 
van het beperkte Haagse kunstklimaat 
bestempelen, maar toen was het de eerste 
keer dat ik met zoiets als een ‘kunstklimaat’ 
in aanraking kwam. Het heeft me enorm 
geholpen bij het verbreden van mijn blik-
veld.
 De Torenbeeks speelden nog op een ander 
vlak voor mij een belangrijke rol. Samen 
met de directeur van de school nodigden ze 
mijn ouders in de herfst van 1973 uit om 
hen – in enkele indringende gesprekken – 
ervan te overtuigen dat ik een ander beroeps-
traject zou moeten kiezen dan wat zij voor 
mij in gedachten hadden. (Een tuinder en 
opvolger van mijn vader zagen ze al lang 
niet meer in mij, maar dat betekende niet 
dat ze wilden dat ik iets heel anders zou 
gaan doen; geen sociale experimenten!) 
Volgens de Torenbeeks en de schooldirec-
teur moest ik vooral mijn interesses en 
talent volgen en voor een opleiding tot 
docent beeldende vorming gaan. Dat zou 
mij bestaanszekerheid verschaffen en tege-
lijk de deur voor een professioneel kunste-
naarschap openzetten. Mij leek dat de gul-
den middenweg, mede gezien de houding 
van mijn ouders. Ter voorbereiding van de 
toelatingsexamens voor die docentenoplei-
ding raadden de Torenbeeks me aan om 
eerst een jaar op zaterdagochtend teken-
klassen te volgen aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Zo geschiedde. Een jaar later deed ik 
toelatingsexamen aan de KABK… en werd 
geweigerd. Afwijzingen volgden ook bij 
mijn aanmeldingen voor soortgelijke oplei-
dingen aan de academies in Tilburg, 
Arnhem en Rotterdam. Maar bij de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam lukte het 
wel: samen met een twintigtal andere stu-
denten werd ik uit een veel grotere groep 
gekozen voor de vijfjarige opleiding Mo 
tekenen A en B aan de Hoofdstudierichting 
Opleiding Docenten. 
 De docentenopleiding bood een klassiek, 
gedegen leertraject in het teken-, schilder- 
en beeldhouwonderwijs, naast onderwijs in 
theoretische vakken. Hoewel ik er de volle-
dige vijf  jaar lessen volgde en hard werkte 
om mij als docent en kunstenaar te ontwik-
kelen, raakte ik steeds meer door de theore-
tische vakken geboeid: kunstgeschiedenis 
(gegeven door Roger Unger), kunstbeschou-
wing (door Hans Sizoo), cultuurgeschiede-
nis (Fons Elders) en pedagogiek (fenomeno-
loog Wout van Ringelestein). 
 Ik heb eerder uit de doeken gedaan hoe ik 
tijdens mijn studies aan de Rietveld de 
avant-gardegaleries van Amsterdam leerde 
kennen – Galerie Riekje Swart, Art & Project 
en Galerie Helen van der Meij – en stelde 
toen dat de daar getoonde kunst mij eigen-
lijk meer boeide dan wat ons aan de tekenle-
rarenopleiding over beeldende kunst werd 
geleerd. (zie De Witte Raaf nr. 156, maart-
april 2012) Maar misschien doe ik mijn 
leraren daarmee onrecht. Dankzij Fons 
Elders staan de drie delen van Immanuel 
Wallersteins The Modern WorldSystem en de 
tweedelige Memoires van Nadjezjda 
Mandelstam nog steeds in mijn boekenkast. 
Via beeldhouwdocent Geert Hagen leerde ik 
Na de beeldenstorm (1970) van Carel 
Blotkamp kennen, dat eindelijk een kader 
gaf  aan het formeel-abstracte en conceptu-
ele werk dat ik in het Stedelijk had gezien – 
het ontvouwde grosso modo de artistieke 
uitgangspunten daarvan. Ik ging steeds 
meer beseffen dat er binnen de westerse 
kunst een ongelofelijke veelheid aan expres-
sievormen was ontstaan en dat er tal van 
perspectieven op die rijkdom waren ontwik-
keld. Die verscheidenheid vond ik uiteinde-
lijk veel interessanter dan de eventuele voet-
noot die ik daar via mijn eigen artistieke 
voortbrengselen nog aan zou kunnen toe-
voegen. 

In de zomer van 1979 behaalde ik mijn 
diploma Mo B. Ik besloot een baan als teken-
leraar te gaan zoeken en me daarnaast voor 
een of  andere vervolgstudie in te schrijven. 
Hoewel ik overwoog om me aan te melden 
bij de Rijksakademie in Amsterdam en bij 
Ateliers ‘63 in Haarlem (en dat ook deed), 
koos ik uiteindelijk toch voor een studie 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ik studeerde van 1979 tot 
1988; heel lang dus, maar dat was toen niet 
ongebruikelijk, en bovendien was het onver-
mijdelijk omdat ik naast mijn studies ook 
werkte: ik gaf  vijf  jaar teken- en kunstge-
schiedenisonderwijs aan twee middelbare 
scholen en schreef  mijn eerste gepubliceer-
de artikelen. Voorts was ik van 1983 tot 
1990 als deeltijds conservator werkzaam in 
Museum Boijmans Van Beuningen – de 
opstap, zo zou blijken, naar een professio-
nele loopbaan in de kunst- en museumwe-
reld en naar het universitair docentschap.
 Ik heb de HBO-opleiding tot docent beel-
dende vorming/beeldend kunstenaar dus 
gebruikt om een andere weg in te slaan, die 
van de kunstkritek en de kunsthistorische 
wetenschap. Net zoals het stichtende ritueel 
in de neogotische kerk, sorteerde de oplei-
ding een oneigenlijk effect. Destijds in 
Nootdorp maakte ik het sacrale van het kerk-
interieur en de rituelen, en de opvoedkun-
dige inspanningen van de plaatselijke gees-
telijken, los van hun religieuze intenties om 
ze als een autonoom gegeven te beschou-
wen en ze tot esthetische leerschool te trans-
formeren. Op de Rietveld Academie ruilde ik 
het maken van kunst in voor het reflecteren 
erover. In beide gevallen koos ik voor het 
esthetisch-beschouwelijke. Als ik stilsta bij 
mijn beroepskeuze, lijkt het alsof  het in die 
neogotische kerk in Nootdorp beslist werd.

Of  was het toen al beslist? Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk!
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The exhibition will be open every Tuesday from 10 to 18h and on the following days:
30/09 19 to 23h Opening

01/10 10 to 18h
02/10 10 to 18h
06/10 20 to 22h   Guided tour

09/10 10 to 18h   Gent Matinees

13/10 19 to 23h
23/10 14 to 16h   Guided tour

29/10 19 to 23h   Concert

30/10 10 to 18h   Finissage
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
thu–fri, 14:00–17:30
sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

DE ELLENDE VAN JOB 
Jakup Auce

t/m 01/10

A strong body of work
Þorvaldur Þorsteinsson

Opening: 08/10, 18:00
08/10–29/10

Collages
Vincent Geyskens

Opening: 05/11, 18:00
05/11–26/11

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

Fremdkörperation
Tinka Pittoors

t/m 15/10

Fractals
Katleen Vinck

22/10–03/12

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

Lust for Life
Tom Liekens

Opening: 17/09, 16:00-22:00
18/09–06/11

De santenkraam 
van leven en dood
Wim Hermans

Opening: 17/09, 16:00-22:00
18/09–06/11

Michel Buylen en Agnes Guillaume
Vanaf 12/11

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

NowBelgiumNow
Leyla Aydoslu, Kasper De Vos, 
Vedran Kopljar, Eva L’Hoest, 
Hüseyin Oylum, Lisa Spilliaert, 
Emmanuel Van der Auwera, Bram 
Van Meervelde, Sine Van Menxel, 
David Widart

Jonge kunstenaars uitgenodigd 
door Ulrike Lindmayr en Stella Lohaus.
Op drie locaties gelegen in de Lange Leemstraat:
– LLS 387, Lange Leemstraat 387.
–  Poortgebouw/portail Hospitaalplein (‘t 

Groen Kwartier)
–  Gelijkvloers achter poortgebouw/rez-

de-chaussée derrière portail (Henri La 
Fontainestraat 60 – hoek Hospitaalplein)

t/m 16/10, fri–sun, 14:00–18:00

Prijs Bernd Lohaus 2016
Prijsuitreiking: 21/10, 19:00
22/10–13/11

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

The Odd Hour Cinema 
Anouk De Clercq

t/m 09/10

John Stezaker in Dialogue 
with Marcel Broodthaers 
John Stezaker

13/10–26/11

(re)D.
Mechelsesteenweg 4, 2000 Antwerp 
+32 (0)478 258 044 
www.redgallery.be 
thu–sat, 14:00–18:00 
(and by appointment)

The Invention of Freedom
Hamid El Kanbouhi 

t/m 15/10

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

Naima Aouni
16/09–16/10

Camille Van Breedam
21/10–27/11

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

Something old, new, 
borrowed, blue – 10 walls 
– 10 works
Armando, Bram Bogart, James 
Brown, Jan Henderikse, Richard 
Kuiper, Lucebert, Quick, Robert 
Schad, Eja Siepman van den Berg 
en Paul Van Hoeydonck.

t/m 16/10

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

De Nada
Peter De Bruyne

Opening: 16/09
17/09–14/11

Air Antwerpen
Kielsevest 23, 2018 Antwerp
+32 (0)3 430 80 20
www.airantwerpen.be

AIR Antwerpen 
in de voormalige 
officierswoningen Brialmont
Residenten in: Pierre Clément, 
Jayne Dent, lonely fingers, Liesbet 
Grupping, Alexis Lagimodière 
Grisé, pages, Chantal Peñalosa, 
Marie Zolamian 
Residenten out: Oscar Hugal, 
Daan Gielis

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

Ce qu’il y a de plus profond
Laure Forêt

t/m 23/10

BORGER#10 30/09, 18:00
Finissage & edition launch
23/10, 15:00

Finissage & edition launch
Nick Hullegie en Joke Raes

23/10, 15:00

Marie Julia Bollansée
10/11–18/12
Vernissage & Book Launch
10/11, 18:00

Middelheim- 

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

Cluster
Peter Rogiers

21/05–18/09

Roundabout
Paul Hendrikse

21/05–02/10

Projet pour un jardin
Roman Signer

Opening: 29/10, 14:30
29/10–02/04
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Wat voorafging

Op initiatief  van advocaat Karel Geirlandt 
werd in het najaar van 1957 de Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse Kunst 
van Gent (V.M.H.K.) gesticht.* De Vereniging 
ontpopte zich onder leiding van haar opeen-
volgende voorzitters – Karel Geirlandt 
(1957-1974), Roger Matthys (1974-1979) 
en Marc De Cock (vanaf  1979) – tot een bij-
zonder dynamische speler binnen de Gentse, 
Belgische en internationale kunstscene. Er 
werden niet alleen kunstwerken aange-
kocht voor een toekomstig museum van 
hedendaagse kunst, de Vereniging zette ook 
tentoonstellingen op, programmeerde lezin-
gen en debatten, gaf  edities uit en organi-
seerde reizen naar steden en landen waar de 
situatie van de hedendaagse kunst onder de 
loep werd genomen. Bovenal functioneerde 
de V.M.H.K. als een lobbygroep die de lokale 
en nationale bewindvoerders poogde te 
overtuigen van het belang van haar statu-
taire doel: de oprichting van een Museum 
van Hedendaagse Kunst (M.H.K.).
 In 1975 was het eindelijk zover: achttien 
jaar na de stichting van de Vereniging kreeg 
het M.H.K. groen licht van de plaatselijke 
autoriteiten. Het nieuwe instituut ging van 
start onder de bezielende leiding van de 
39-jarige kunsthistoricus Jan Hoet. Een 
eigen gebouw had het M.H.K. echter niet – 
het huisde in de lokalen van het Museum 
voor Schone Kunsten (M.S.K.). Het belette 
de conservator niet om een boeiend en 
spraakmakend programma te ontwikkelen, 
met tentoonstellingen zoals Inzicht/overzicht 
– Overzicht/inzicht (1979), Kunst in Europa 
na ’68 (1980), Chambres d’Amis (1986) en 
Open Mind (Closed Circuits). Hommage aan 
Vincent (1989).
 Op 11 mei 1989 overleed Karel Geirlandt, 
de godfather van de Vereniging, die op dat 
moment als opdrachthouder in dienst was 
van Vlaams Gemeenschapsminister van 
Cultuur Patrick Dewael. Met zijn dood komt 
een einde aan een belangrijk hoofdstuk van 
de geschiedenis van de Vereniging. 

1.

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1989 word jij 
aangesteld als commissaris van de tentoonstel
ling Artisti (della Fiandra)/Artists (from 
Flanders) die in de zomer van 1990 plaatsvond 
in het Palazzo Sagredo te Venetië. Hoe was jouw 
benoeming tot stand gekomen? 
Marc De Cock: Die opdracht had ik te dan-
ken aan de – wellicht – laatste briljante zet 
van Karel Geirlandt. In 1988, een jaar voor 
zijn dood, was hij op het idee gekomen om 
tijdens de Biënnale van Venetië van 1990 
een manifestatie te organiseren in het cen-
trum van de Dogenstad – het was in dat jaar 
immers de beurt aan de Franse Gemeenschap 
om het Belgische paviljoen in de Giardini te 
betrekken. Het was de eerste keer dat 
Vlaanderen een dergelijke tentoonstelling op 
touw zou zetten. Er werd bovendien een aar-
dig budget in het vooruitzicht gesteld, 10 
miljoen Belgische frank [250.000 €]. Het 
kabinet van Patrick Dewael, de Vlaamse 
Gemeenschapsminister van Cultuur, bena-
derde mij om de tentoonstelling in te richten. 
De Beoordelings commissie Beeldende Kunst 
verklaarde zich hiermee akkoord. Ik aan-
vaardde de uitnodiging en besloot een jaar 
vroeger dan gepland op pensioen te gaan. Tot 
dan was ik als leraar Frans actief  geweest in 
het Atheneum aan de Voskens laan in Gent.
K.B./D.P.: Waarom was de keuze voor de func
tie van tentoonstellingscommissaris op jou 
gevallen?
M.D.C.: Dat is me nooit duidelijk gemaakt. Ik 
had een goede verhouding met Geirlandt. Dat 
was geen nadeel. Verder had ik zelf  enige tijd 
in de Beoordelingscommissie voor Beeldende 
Kunst van de Vlaamse Gemeenschap geze-
teld. Aan dat lidmaatschap was omstreeks 
1988 een einde gekomen toen ik gevraagd 
werd om de Museumraad te vervoegen. Het 
kabinet Dewael wist dat ik de nodige instituti-
onele ervaring had omdat ik reeds jarenlang 

de exposities verzorgde van de Vereniging, en 
dus ook goede contacten onderhield met een 
schare jonge Vlaamse kunstenaars.
K.B./D.P.: Had Geirlandt zelf  een locatie in 
gedachten toen hij zijn voorstel formuleerde?
M.D.C.: Neen, hij had enkel het idee geop-
perd. Ik herinner me wel dat ik in 1988 de 
Biënnale van Venetië bezocht. Ik had er een 
afspraak met Geirlandt; we gingen samen 

bij de Venetiaanse Ereconsul van België op 
bezoek om het te hebben over het voorne-
men om een tentoonstelling te organiseren. 
Hij zegde zijn medewerking toe. Een locatie 
was toen nog niet in beeld. Na Geirlandts 
dood moest ik zelf  op zoek gaan naar een 
geschikte ruimte. Ik nam verschillende pan-
den in overweging, onder meer de Chiesa di 
Santa Stae, maar die kerk werd traditioneel 

door de Zwitsers afgehuurd. De keuze viel 
uiteindelijk op het Palazzo Sagredo, waar 
curator Gijs van Tuyl in 1988 een expositie 
over Nederlandse beeldhouwkunst had 
georganiseerd. Ik nam contact met hem op 
en kreeg de bevestiging dat Sagredo een 
goede keuze was. De Vlaamse Gemeenschap 
huurde het gebouw. Verder moesten we zelf  
voor alles instaan, tot de begeleiding en de 
bewaking toe. Het was een enorme onder-
neming, mede omdat ik nog nooit een expo 
had opgezet in het buitenland.
K.B./D.P.: Hoe ging je te werk?
M.D.C.: Het Palazzo Sagredo was in handen 
van een Braziliaanse familie die zelden in 
Venetië verbleef. Ze liet alles over aan een 
plaatselijk architect, Paolo Bidorini, met 
wie ik contact opnam. Hij heeft ons ontzet-
tend veel diensten bewezen. Bidorini kende 
de desiderata van de eigenaar, hij was op de 
hoogte van de Venetiaanse voorschriften 
inzake historische panden en bereid met ons 
mee te denken om een boeiende tentoon-
stelling te maken. In de persoon van Danny 
Deweerdt, ambtenaar van de Vlaamse 
Gemeenschap, vond ik een helpende hand 
om de administratie en andere praktische 
aangelegenheden waar te nemen. Ik had 
het budget zelf  kunnen beheren, maar daar 
deinsde ik voor terug, gezien ik niet kon 
steunen op een organisatie.
K.B./D.P.: Voor de inhoudelijke invulling van 
Artisti (della Fiandra) besloot je een beroep te 
doen op Bart De Baere. Waarom?
M.D.C.: Ik had met Bart reeds samenge-
werkt tijdens de organisatie van Initiatief  86. 
Nadien was hij in dienst getreden van het 
Museum van Hedendaagse Kunst. We spra-
ken elkaar geregeld in die dagen. Het was 
eigenlijk vanzelfsprekend dat we de opdracht 
samen zouden aanpakken. Ik toetste mijn 
ideeën bij hem af  en vroeg hem om in te 
staan voor de samenstelling van de catalo-
gus. Zelf  ben ik immers geen schrijver.
K.B./D.P.: De kern van de tentoonstelling betrof  
het werk van zeven kunstenaars – Thierry De 
Cordier, Ludwig Vandevelde, Philip Van Isacker, 
Wim Delvoye, Patrick Van Caeckenbergh, 
Walter Swennen en Jan Fabre. Met de meesten 
van hen had je voordien reeds projecten op touw 
gezet in de Vereniging.
M.D.C.: Dat klopt. Enkel met Jan Fabre had 
ik nog niet samengewerkt, maar hij had wel 
reeds tentoongesteld in het Museum van 
Hedendaagse Kunst. Met alle kunstenaars 
hadden Bart en ik dus goede contacten en 
we hadden veel waardering voor hun werk. 
Dat was een solide basis om een goede ten-
toonstelling te verwezenlijken.
K.B./D.P.: In de inleiding van de catalogus 
schrijf  je: ‘De Vlaamse kunst van vandaag is zo 
sterk precies omdat ze haar kracht niet haalt uit 
groepsvorming maar uit krachtige, individuele 
posities.’ Waarom zette je zo hoog in op het indi
viduele?
M.D.C.: De geselecteerde kunstenaars 
behoorden niet tot dezelfde generatie. Ze 
vormden geen groep en vertegenwoordig-

1989-1995: een nieuw museum, een nieuwe voorzitter
Interview met Marc De Cock, oud-voorzitter van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent (deel 5)

Palazzo Sagredo, Venetië, 1990. Foto: Julien Revis

zicht op ‘Artisti (della Fiandra)’
vooraan: Marcel Broodthaers, Grande Casserole de 

Moules, 1966; achteraan: René Magritte, L’Estropiat, 
1947. Foto: Julien Revis

zicht op ‘Artisti (della Fiandra)’ met werk van Raoul  
De Keyser (Kant Gampelaere, 1973-1976)

foto: Julien Revis

zicht op ‘Artisti (della Fiandra)’ met werk van Jan Fabre (Het uur blauw, 1988). Foto: Julien Revis

zicht op ‘Artisti (della Fiandra)’ met werk van  
Wim Delvoye. Foto: Julien Revis
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den evenmin een stroming. Ze waren op 
eigen kracht tot een specifieke plastische 
taal gekomen. Het ging ons niet om zoge-
naamd typische Vlaamse kunst. Om die 
reden kozen we er ook voor om de woorden 
‘Flanders’/’Fiandra’ in de titel van de ten-
toonstelling tussen haakjes te plaatsen. De 
kunst vonden we belangrijker dan de 
afkomst van de kunstenaar. Toch was de 
opzet van de tentoonstelling bij een van de 
geselecteerde kunstenaars in het verkeerde 
keelgat geschoten.
K.B./D.P.: Wie?
M.D.C.: Thierry De Cordier twijfelde lang of  
hij zou participeren aan de tentoonstelling. 
Hij had het moeilijk met het etiket van 
‘Vlaamse kunstenaar’. Afzeggen deed hij 
echter evenmin. Zijn beslissing bleef  lange 
tijd onduidelijk. Op een gegeven moment 
wist Bart hem te ontfutselen dat hij zou 
deelnemen, maar de aard van zijn bijdrage 
bleef  in nevelen gehuld. Tot op de dag dat de 
kist met zijn werk in Venetië arriveerde, wist 
ik niet wat hij zou exposeren. Toen de kist 
openging, bleek het om een urinoir te gaan. 
Ik was erover verwonderd, maar legde me 
bij zijn bijdrage neer. Dit soort situaties 
hoort er nu eenmaal bij. Ook zijn bijdrage 
aan de catalogus was apart. Een overzicht 
van zijn tentoonstellingen of  foto’s van zijn 
werken mochten we niet opnemen. In de 
plaats daarvan volstond een zinnetje – in 
het Frans: ‘Mon seul désir était qu’il n’y ait 
pas d’illustrations.’ Gelukkig had hij wel 
ingestemd met de publicatie van het inter-
view dat Bart De Baere had afgenomen. 
Gevolgen voor onze vriendschappelijke 
relatie had zijn provocerende houding niet. 
Onze verhouding is steeds goed gebleven.
K.B./D.P.: Artisti (della Fiandra) wil overdui
delijk geen ‘Vlaamse’ tentoonstelling zijn. Om 
het werk van de zeven individuele kunstenaars 
historisch te situeren, kozen jullie werken van 
oudere kunstenaars: van de Franstalige Belgen 
René Magritte en Marcel Broodthaers, over 
Roger Raveel, René Heyvaert en Raoul De 
Keyser, tot Bernd Lohaus, Panamarenko, 
Guillaume Bijl, Philippe Van Snick, Leo Copers, 
Jan Vercruysse en Guy Rombouts/Monica 
Droste. Werd deze ‘Belgische’ introductie in 
dank afgenomen door het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap?
M.D.C.: Onze keuze vormde geen enkel pro-
bleem. Geen enkele Vlaamse politicus of  
ambtenaar is erover gestruikeld. Van de 
andere kant van de taalgrens kwam er wel 
protest. Onder meer Valmy Féaux (P.S.), 
toenmalig Minister van Cultuur van de 
Franse Gemeenschap, kon onze keuze voor 
Magritte en Broodthaers moeilijk verkrop-
pen. Hij maakte publiekelijk zijn beklag. 
Afgezien van deze valse noot kon Artisti 
(della Fiandra) op veel bijval rekenen. Onze 
missie om de schijnwerpers te richten op de 
Vlaamse kunst tijdens een van de belang-
rijkste internationale manifestaties was 
zonder meer geslaagd. Karel Geirlandts idee 
bleek een schot in de roos. Dat de expositie 
na Venetië naar het Museum van Heden-
daagse Kunst reisde, was een erkenning van 
het belang van het project.
K.B./D.P.: Karel Geirlandt werd na zijn dood 
eervol herdacht door de oprichting van de 
Leerstoel Karel Geirlandt aan de Universiteit 
Gent. Hoe was die Leerstoel tot stand gekomen?
M.D.C.: Voordien had de Vereniging reeds 
eer betuigd aan haar initiator door de uitga-
ve van een hommagegrafiekmap met negen 
prenten van Pierre Alechinsky, Gaston 
Bertrand, Bram Bogart, Rony Heirman, 
Jules Lismonde, Luc Peire, Roger Raveel, Dan 
Van Severen en Maurice Wyckaert. Het werd 
een eclatant succes. De map werd gepresen-
teerd tijdens de Gentse kunstbeurs Lineart 
in het najaar van 1990. De Leerstoel werd 
pas in 1992 opgericht. Zowel de Vereniging, 
het M.H.K., de Universiteit Gent als het kabi-
net van Gemeenschaps minister Patrick 
Dewael hadden daarvoor geijverd. Claire 
Van Damme van de Vakgroep Kunstweten-
schap pen leidde alles in goede banen. In de 
herfst van 1992 was het zover. Niemand 
minder dan Harald Szeemann gaf  de eerste 
lezing in het kader van een academische zit-
ting in de Aula van de UGent. Met Szeemann 
hadden Geirlandt en ik steeds goede contac-
ten onderhouden.
K.B./D.P.: Was Artisti (della Fiandra) het 
hoogtepunt in jouw lange carrière als tentoon
stellingsmaker?
M.D.C.: Het was in ieder geval ‘een’ hoogte-
punt. Ik bewaar ook goede herinneringen 
aan de tentoonstellingen die ik in de jaren 
zestig samen met Karel Geirlandt verwezen-
lijkte. In 1969 en in 1973 was ik verant-

woordelijk voor twee edities van het Forum 
van de Grafiek, waarvoor ik veel onderzoek 
verrichtte. Dat was een goede leerschool, 
net zoals het organiseren van de tentoon-
stellingen van de Vereniging. Het klopt ech-
ter dat Artisti (della Fiandra) een veel belang-
rijkere manifestatie was. 

2.

K.B./D.P.: Jan Hoet was in 1989 benoemd tot 
künstlerische Leiter van Documenta. Hoe 
heb jij de totstandkoming van zijn Documenta 
beleefd?
M.D.C.: De Documenta is de belangrijkste 
tentoonstelling ter wereld. Hoets uitverkie-
zing tot artistiek directeur was dus een 
gebeurtenis zonder weerga. Als een van zijn 
assistenten koos hij voor Bart De Baere, zijn 
rechterhand in het Museum van Heden-
daagse Kunst. In het M.H.K. vond ook een 
van de zogenaamde marathondebatten 
over de Documenta plaats. Gedurende uren 
werd er gedebatteerd over de artistieke keu-
zes die zouden worden gemaakt. Naarmate 
de opening van de Documenta naderde, 
stond het beleid van het M.H.K. meer en 
meer in het teken van de Kasselse manifes-
tatie, die in 1992 zou plaatsvinden. Het 
M.H.K. organiseerde in 1990 Ponton Temse, 
dat als een soort try-out van de Documenta 
werd voorgesteld. Later – in 1992 – volgde 
een tentoonstelling met werken van de 
Belgische Documenta-deelnemers in het 
Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle.
K.B./D.P.: Hoe waren jouw contacten met Jan 
Hoet in die dagen?
M.D.C.: We zagen en spraken elkaar minder 
omdat hij zeer vaak in Kassel vertoefde of  in 
het buitenland op prospectie was. Zelf  had 
ik in 1989 en 1990 mijn handen vol met 
Artisti (della Fiandra). We bleven wel in con-
tact, voornamelijk op zondagnamiddagen. 
Sommige tentoonstellingen die ik in de 
Vereniging op touw zette, kwamen op aan-
geven van hem tot stand, zoals de expo 
Fotowerken van kunstenaars uit Documenta IX 
(1992). Ook voor het programma van de 
lezingen en de productie van grafiekuitgaven 
bleef  hij voorstellen leveren. De Vereniging 
nodigde Hoet en zijn medewerkers menige 
malen uit om over de laatste stand van zaken 
van de Documenta te spreken. De periode tus-
sen 1989 en 1992 herinner ik me bovenal 
als een tijd waarin ik me kon richten op het 
tentoonstellingsprogramma van de 
Vereniging. Omdat Hoet lange periodes in 
het buitenland was, kwam er ook minder kri-
tiek op de exposities die ik opzette.
K.B./D.P.: Aan welke tentoonstellingen die je 
organiseerde, bewaar je goede herinneringen?
M.D.C.: In onze ruimte aan de Hofbouwlaan 
zette ik in 1989 presentaties op met onder 
meer Willy De Sauter en Ann Veronica 
Janssens. In 1990 bood ik Luc Tuymans een 
solo aan. Niet alleen voor de Vereniging was 
dit een belangrijke manifestatie, ook voor 
hemzelf, wat hij me nadien meerdere malen 
toevertrouwde. Zijn samenwerking met 
Frank Demaegd van Zeno X Gallery ging 
omstreeks die tijd van start. De tentoonstel-
ling was een waar succes, ook commercieel 
gezien. Het ontlokte Hoet enkele commenta-
ren. In 1991 en 1992 volgden nog opmer-
kelijke tentoonstellingen van Documenta-
deelnemers Mike Kelley, Robert Gober en 
Thomas Schütte. Van deze kunstenaars 
werden werken uit Belgische privéverzame-
lingen samengebracht. Schütte was zelf  
betrokken bij de keuze van zijn werken en 
kwam voor de opstelling zelfs speciaal over 
uit Duitsland. Die laatste reeks expo’s kwam 
tot stand in samenwerking met medewer-
kers van het M.H.K. en met sommige 
beheerders, onder wie Marc Van de Velde. 
Hij was nog maar kort voordien op merk-
waardige wijze lid geworden van de raad 
van beheer van de Vereniging.
K.B./D.P.: Hoezo?
M.D.C.: Marc Van de Velde en vier anderen – 
Karel Hooft, Paul Thiers, Ignace Vandenabeele 
en Bernard Filliers – stuurden mij en de ove-
rige leden van de raad van beheer in de lente 
van 1990 een ongewone brief. Ze stelden 
zichzelf  voor als kandidaat-beheerders. 
Normaal gezien werd je als beheerder 
gevraagd; zij dienden zichzélf  aan ‘als verte-
genwoordigers van deze generatie met haar 
internationale denkwijze en professionele 
mogelijkheden’. Als directe aanleiding werd 
verwezen naar de benoeming van Jan Hoet 
tot directeur van de Documenta. ‘Deze hef-
boom moet voor 100% benut worden.’
K.B./D.P.: Hoe schatte jij die brief  in?

M.D.C.: Het was een initiatief  dat ik zeker 
niet als aangenaam ervoer. Ging het werke-
lijk uit van deze vijf  kunstverzamelaars? Of  
waren ze door iemand op dat idee gebracht? 
Ik weet het niet. Ik heb het nooit tot op de 
bodem uitgezocht. Uit de brief  sprak een 
zeker wantrouwen, als zou het toenmalige 
bestuur van de Vereniging onvoldoende zijn 
toegerust om de zaak van het Museum van 
Hedendaagse Kunst op adequate wijze te 
bepleiten. De brief  kon anderzijds ook op 
positieve wijze worden gelezen. De vijf  wil-
den mee de kar trekken van het M.H.K. De 
raad van beheer was deze benadering gene-
gen. Er werd een vergadering samengeroe-
pen met de kandidaat-beheerders. De slot-
som was dat zij tot het bestuur van de 
V.M.H.K. werden toegelaten. Daarnaast 
pleitte Hoet ervoor dat bedrijfsleider Ronald 
Everaert, gedelegeerd bestuurder van 
Mercator Verzekeringen, eveneens als 
beheerder zou worden aangezocht. Hij zou 

de aangewezen persoon zijn om bedrijven 
warm te maken fondsen ter beschikking te 
stellen van de Vereniging en het Museum. 
Hoet wilde ook dat twee museummedewer-
kers voortaan in de raad van beheer zouden 
zetelen: Norbert De Dauw en Bart De Baere. 
Het resultaat was dus dat de greep van het 
Museum op de Vereniging versterkt werd. 
Dat kan niet worden ontkend.
K.B./D.P.: Zorgden de nieuwe beheerders voor 
een frisse wind in de Vereniging?
M.D.C.: De kersverse bestuurders zetten 
zich met verve in voor de Vereniging en 
onze samenwerking verliep zeer goed, maar 
de resultaten van de verschillende werk-
groepen die vervolgens werden geïnstal-
leerd, waren niet overtuigend. 
K.B./D.P.: Welke werkgroepen werden opge
richt?
M.D.C.: Het ging over diverse onderwerpen, 
zoals sponsoring, het tentoonstellingspro-
gramma, de aankoop- en eventuele ver-

Ann Veronica Janssens, tentoonstelling V.M.H.K., Gent, januari-februari 1989. Foto: Julien Revis

Luc Tuymans, tentoonstelling V.M.H.K., Gent, maart 1990. V.l.n.r.: Luc Tuymans, Marc De Cock. Foto: Julien Revis

Luc Tuymans, tentoonstelling V.M.H.K., Gent, maart 1990. Foto: Julien Revis
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kooppolitiek van de kunstwerken van de 
Vereniging en – niet onbelangrijk – de huis-
vesting van het M.H.K. Hoet bepleitte tevens 
dat een werkgroep zou worden samenge-
steld om te onderzoeken of  de boekhouding 
van de Vereniging met die van het Museum 
zou kunnen worden samengesmolten.
K.B./D.P.: Waarom wilde hij dat?
M.D.C.: Er werd geschermd met het argu-
ment dat de financiële verrichtingen nauw-
gezetter zouden kunnen worden opgevolgd, 
maar volgens mij was het de bedoeling van 
Hoet om de V.M.H.K. om te vormen tot een 
dienstverlenend orgaan dat verantwoorde-
lijk was voor de verwerving van fondsen en 
het financiële beheer. Uiteindelijk is de com-
missie Boekhouding onder het voorzitter-
schap van Ronald Everaert van start gegaan.
K.B./D.P.: Met welk advies kwam ze op de prop
pen?
M.D.C.: De commissie kwam tot het besluit 
dat de tijd nog niet rijp was om over te gaan 
tot een samenvoeging van de boekhoudin-
gen. Hoet bleef  evenwel hameren op een 
nauwere samenwerking tussen het Museum 
en de Vereniging op het vlak van financiën.
K.B./D.P.: Waren er nog andere werkgroepen 
die met voorstellen kwamen?
M.D.C.: Enkel de werkgroep Tentoonstel-
lingen, waarbij ikzelf  betrokken was, kwam 
regelmatig samen. Alle andere werkgroe-
pen leidden een sluimerend bestaan.
K.B./D.P.: Hield de oprichting van de werk
groep Tentoonstellingen in dat jijzelf  minder 
zeggenschap kreeg op het vlak van de exposities?
M.D.C.: Ik maakte de tentoonstellingen 
voortaan in samenwerking met de andere 
beheerders, onder wie Bart De Baere, Marc 
Van de Velde en Jean-Paul Deslypere. In 
1994 stelde Deslypere voor om de Spaanse 
kunstenaar Perejaume en de Oostenrijkse 
kunstenares Elke Krystufek uit te nodigen. 
Ik vond dat boeiende keuzes en zette mijn 
schouders onder de organisatie van deze 
manifestaties. Zolang ik bij de beslissingen 
was betrokken en in gesprek kon treden met 
mijn collega’s en de kunstenaars, bleef  de 
organisatie van de tentoonstellingen zeer 
boeiend.

3.

K.B./D.P.: Een van de dossiers die aan een 
werkgroep was toevertrouwd, betrof  de huis
vesting van het M.H.K. Wat gebeurde er op dat 
front?
M.D.C.: In het begin van de jaren negentig 
streed Hoet verbetener dan ooit voor een 
eigen museumgebouw. Het was duidelijk dat 
hij zijn functie als curator van de Documenta 
wilde verzilveren. Hij kon daarbij rekenen op 
de hulp van de werkgroep Museumvisie, 
maar vond toch vooral een bondgenoot in de 
persoon van Piet Van Eeckhaut, die op dat 
moment voorzitter was van de Toezichts-
commissie van het M.H.K. Piet Van Eeckhaut 
was lid van de S.P. (Socialistische Partij, 
thans sp.a) en had goede contacten met toen-
malig Burgemeester Gilbert Temmerman, 
ook een socialist. Hoet en Van Eeckhaut 
vormden een stevige tandem.
K.B./D.P.: Jij was ook lid van de Toezichts
commissie van het M.H.K. Welke rol speelde de 
Toezichtscommissie in de discussie over de huis
vesting van het Museum?

M.D.C.: Het was vooral Hoet die met ideeën 
en voorstellen kwam. De Toezichtscommissie 
poogde hem zoveel mogelijk te steunen. 
Zoals gezegd kon hij in de eerste plaats reke-
nen op Van Eeckhaut, ook als het zaak was 
om de ondermaatse werkingsmiddelen aan 
te kaarten. Het Museum kwam in die perio-
de geregeld in de problemen omdat de toela-
gen van de Stad te laat werden uitgekeerd of  
plots werden verminderd. Van Eeckhaut 
was een gezaghebbend figuur. Hij schreef  
brieven of  legde contacten met partijgeno-
ten en politici van de coalitiepartner, de 
V.L.D. (thans Open Vld). In Schepen van 
Cultuur Rudy Van Quaquebeke (V.L.D.) 
vond hij een goede gesprekspartner. Op een 
gegeven moment woonde de Schepen een 
vergadering van de Toezichtscommissie bij. 
Toen bleek dat hij het plan genegen was om 
het M.H.K. eindelijk een autonoom muse-
umgebouw te gunnen.
K.B./D.P.: Wat waren de opties op dat vlak?
M.D.C.: Lange tijd zag het ernaar uit dat het 
M.H.K. naar de Sint-Pietersabdij zou trek-
ken. Nog in de lente van 1992 – het jaar van 
Hoets Documenta – werd de verhuis naar de 
Abdij in het vooruitzicht gesteld. De Schepen 
van Cultuur maakte zich hiervoor sterk.
K.B./D.P.: Waarom werd deze optie niet weer
houden?
M.D.C.: Hoet verzaakte eraan omdat hij van 
mening was dat er te veel beperkingen zou-
den worden opgelegd – de abdij is immers 
een historisch monument. Hij was niet de 
enige die deze mening was toegedaan. 
Vanuit de Stad werd een andere mogelijk-
heid aangereikt: het Casinogebouw. In april 
1993 was het dan eindelijk zover: Rudy Van 
Quaquebeke kondigde aan dat het Casino 
zou worden verbouwd tot Museum van 
Hedendaagse Kunst. Het College van Burge-
meester en Schepenen, bestaande uit man-
datarissen van de V.L.D. en de S.P., legde 35 
miljoen Belgische frank [875.000 €] op tafel 
voor de renovatie van het Casino; de 
Vlaamse Gemeenschap was bereid om het-
zelfde bedrag bij te passen. 
K.B./D.P.: Was jij enthousiast over het voorstel 
om het M.H.K. onder te brengen in het Casino?
M.D.C.: De locatie, recht tegenover het 
Museum voor Schone Kunsten, was zonder 
meer uitstekend. Mits het gebouw grondig 
zou worden aangepakt, waren er mogelijk-
heden, maar eerst moesten tal van nieuwe 
hindernissen uit de weg worden geruimd.
K.B./D.P.: Welke? Het College had toch een 
besluit genomen?
M.D.C.: Vooreerst was er tegenkanting van de 
vzw Internationale Jaarbeurs, die op dat 
moment het Casino huurde. De Jaarbeurs 
wilde niet verhuizen naar hal 6 in het aanpa-
lende Floraliëncomplex. Daarnaast was er 
ook een juridisch conflict gerezen. De Vlaamse 
Gemeenschap wilde haar bijdrage enkel uitke-
ren aan de V.M.H.K. en niet aan de Stad Gent. 
De Vereniging wilde de rol van financieel 
beheerder spelen, maar achtte zich niet gewa-
pend om zelf  bouwheer te zijn. De Stad Gent 
was geen voorstander van deze constructie.
K.B./D.P.: Waarom wilde Minister van 
Cultuur Hugo Weckx (C.V.P., thans CD&V) het 
bedrag enkel overmaken aan de V.M.H.K.? Of  
waren vooral de Vereniging en het M.H.K. voor
stander van deze financiële constructie omdat 
deze toeliet maximale controle uit te oefenen op 
de besteding van de toegezegde middelen?

M.D.C.: Het is zonder meer waar dat het 
Museum en de Vereniging deze regeling 
gunstig gezind waren. Ze liet ons toe om de 
beschikbare middelen zonder veel bureau-
cratische rompslomp te gebruiken zoals wij 
dat wilden. Het kabinet van de Minister van 
Cultuur en het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap hadden echter van hun kant 
ook positieve ervaringen met deze werkwij-
ze. Als de Vereniging kunstaankopen deed, 
dan werden subsidies aangevraagd bij het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
De verantwoording van deze middelen ver-
liep altijd perfect. Bij de afhandeling van de 
aankopen van het Museum zelf, die via de 
Stad moesten lopen, werd daarentegen veel 
tijd verloren – als de aankoop al werd goed-
gekeurd door de Gemeenteraad. Er waren 
nog andere precedenten. Op een gegeven 
moment – in 1987 – wilde Laurent Jacob 
van het Luikse Espace 251 Nord een reeks 
tentoonstellingen met Belgische kunste-
naars opzetten in Rome. De Vlaamse 
Gemeenschap werd benaderd om de bijdra-
gen van de Vlaamse kunstenaars te sponso-
ren. De Beoordelingscommissie Beeldende 
Kunst adviseerde positief  en werd hierin 
gevolgd door de Gemeenschapsminister. De 
enige voorwaarde was dat de subsidie zou 
worden toegekend aan de Vereniging, die de 
middelen kon uitkeren aan Espace 251 
Nord van zodra facturen werden voorge-
legd. Ik werd zelf  gevraagd om een inhoude-
lijk en financieel verslag te maken over dat 
project. Het Ministerie had vertrouwen in 
de Vereniging, dat mag duidelijk zijn.
K.B./D.P.: Als de Stad Gent de bypass via de 
Vereniging niet wenselijk vond, dan was het 
misschien toch aangewezen om een andere 
oplossing uit te werken?
M.D.C.: Misschien wel, maar dat was niet 
het enige obstakel. Er werden ook partijpoli-
tieke conflicten op de rug van het M.H.K. 
uitgevochten. Zowel binnen de S.P. als in de 
schoot van de V.L.D. waren er voor- en 
tegenstanders van de renovatie van het 
Casino. Burgemeester Temmerman (S.P.) 
was een koele minnaar van het project. Hij 
leek niet zinnens om de plannen van zijn 
partijgenoot Piet Van Eeckhaut met veel 
enthousiasme te steunen. De beruchte sala-
mimethode van Schepen van Cultuur Van 
Quaquebeke – het opdelen van de totale 

financiële kost (om en bij 200 miljoen Bfr.  
[5 miljoen €]) in kleinere schijven die jaar-
lijks in de begroting zouden worden opge-
nomen – kon in de V.L.D. op weinig bijval 
rekenen. Het werd duidelijk dat Van 
Quaquebeke steeds minder steun genoot in 
zijn eigen partij. In november 1993 weiger-
de het College het aanvankelijke akkoord uit 
te voeren. Het luidde dat de V.M.H.K. een 
onbetrouwbare partner was. De impasse 
was compleet, vooral omdat Hugo Weckx 
ermee dreigde het toegezegde bedrag in te 
trekken als er geen oplossing werd gevon-
den voor het jaareinde. Het werd een regel-
rechte thriller.
K.B./D.P.: Hoe reageerden de Vereniging en het 
Museum?
M.D.C.: We volgden alle ontwikkelingen op 
de voet en vergaderden in die dagen haast 
wekelijks. Daarnaast richtten we brieven 
aan alle gemeenteraads- en collegeleden 
waarin we de aantijgingen stuk voor stuk 
weerlegden. We lichtten ook de pers in over 
de moeilijke situatie. Jan Hoet en Bart De 
Baere schreven zelfs een brief  aan de pas 
aangetreden Koning Albert II! Alle midde-
len waren goed om de scheve situatie recht 
te trekken.
K.B./D.P.: Waren die acties succesvol?
M.D.C.: Neen, maar we waren bereid tot het 
uiterste te gaan. Als er tijdens de laatste bij-
eenkomst van de Gemeenteraad in 1993 
geen gunstige beslissing uit de bus zou 
komen, dan zouden we een lokale, nationa-
le en internationale petitie lanceren. Tevens 
hadden we reeds de datum vastgelegd waar-
op we een persconferentie zouden houden 
waarin we in niet mis te verstane woorden 
lucht zouden geven aan ons ongenoegen. In 
de weken die aan de genoemde zitting van 
de Gemeenteraad voorafgingen, werd ein-
delijk een akkoord bereikt.
K.B./D.P.: Wat hield het vergelijk in?
M.D.C.: Op een gegeven moment kreeg ik een 
telefoontje van Burgemeester Temmerman. 
Hij vroeg me om stante pede naar het Stad-
huis te komen waar een vergadering van 
het College aan de gang was. Ik kreeg er te 
horen wat de Burgemeester en Schepenen 
hadden bekokstoofd. Het compromis 
bestond erin om het huurcontract met de 
Internationale Jaarbeurs met een jaar te 
verlengen en eerst een nieuwe depotruimte 

voorbereiding tentoonstelling ‘Elke Krystufek’, V.M.H.K., Gent, 1994. V.l.n.r.: Marc De Cock, Kenneth Groosman, 
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Rechtzetting i.v.m. Initiatief  86
In tegenstelling tot wat ik gezegd heb in 
de vorige aflevering van dit interview 
(De Witte Raaf nr. 181, pp. 25-27) was 
Bart Cassiman reeds in 1985 bij het 
project Initiatief  86 betrokken. Hij heeft 
het centrale deel van Initiatief  86 in de 
Sint-Pietersabdij, met de buitenlandse 
curatoren, opgestart en begeleid, en 
later ook de catalogus gerealiseerd.
 Marc De Cock

voor het M.H.K. te bouwen in de linkerzijhal 
van het Floraliëncomplex, een ruimte naast 
het Casino. Pas na de oplevering van het 
nieuwe depot zou de Internationale Jaar-
beurs naar hal 6 verhuizen waar tot dan de 
reserve van het M.H.K. was ondergebracht. 
Op hetzelfde moment kon in het vrijgeko-
men Casino worden begonnen met de reno-
vatie van het gebouw. Het was bijzonder 
frustrerend dat de verbouwing van het 
Casino met minstens een jaar werd uitge-
steld – tot na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 1994 – maar het was het hoogst 
haalbare. Jan Hoet en de raad van beheer 
van de Vereniging waren bereid hiermee in 
te stemmen.
K.B./D.P.: In 1994 vonden gemeenteraads én 
Europese verkiezingen plaats. Hield dat geen 
risico in? Welke garantie was er dat een nieuw 
College de plannen van het vorige ten uitvoer 
zou brengen?
M.D.C.: Zonder risico was de beslissing niet. 
Was dat de reden dat Jan Hoet zich in het 
voorjaar van 1994 verkiesbaar stelde op de 
Europese lijst van de C.V.P.? Over zijn poli-
tieke carrière legde Hoet tegenstrijdige ver-
klaringen af. Nu eens zei hij dat hij uitdruk-
kelijk op het beslissingsproces inzake het 
gebouw van het M.H.K. wilde wegen, dan 
weer verklaarde hij dat hij zich als intellec-
tueel wilde engageren. Een jaar later was hij 
in ieder geval alweer politicus af.
K.B./D.P.: Het nieuwe Gentse College van 
Burgemeester en Schepenen onder leiding van 
Frank Beke (S.P.), dat in 1995 aantrad en uit 
dezelfde partijen bestond, S.P. en V.L.D., hield uit
eindelijk woord. De depotruimte werd gebouwd 
en in het voorjaar van 1995 werden de plannen 
voor de verbouwing van het Casino tot het 
Museum van Hedendaagse Kunst gepresenteerd. 
Op de door het vorige College gemaakte keuze van 
stadsarchitect Koen Van Nieuwenhuyse kwam 
veel kritiek. Terecht?
M.D.C.: Jan Hoet had eerst voorgesteld om 
een architectuurwedstrijd uit te schrijven, 
maar die suggestie werd afgeblokt door 
Burgemeester Temmerman en Schepen van 
Cultuur Van Quaquebeke. Er zou te veel tijd 
verloren gaan, zo luidde het. Dat was een 
vreemd argument, aangezien het College 
zelf  voor veel tijdverlies verantwoordelijk 

was. Hoet wilde vervolgens in zee gaan met 
Paul Robbrecht en Hilde Daem, die voor zijn 
Documenta de Aue-paviljoenen hadden ont-
worpen. Het Museum moest echter met 
minimale middelen worden gerealiseerd. 
Temmerman en Van Quaquebeke stelden 
voor om de opdracht toe te vertrouwen aan 
de stadsarchitect. Dat was de goedkoopste 
oplossing. Het College onder leiding van 
Frank Beke heeft die beslissing niet meer 
gewijzigd. Niemand – ook Hoet niet – vond 
het een goed idee om met de stadsarchitect in 
zee te gaan, maar er was geen andere optie.

4.

K.B./D.P.: Nauwelijks waren de plannen voor 
de verbouwing van het Casino gepresenteerd of  
je trad terug als voorzitter van de Vereniging. 
Waarom nam je ontslag?
M.D.C.: Er was geen andere mogelijkheid.
K.B./D.P.: In welke zin?
M.D.C.: Mijn voorzitterschap was Hoet 
reeds lange tijd een doorn in het oog. In ver-
hulde termen – vaak echter rechttoe recht-
aan – gaf  hij iedereen die het horen wilde te 
verstaan dat de V.M.H.K. aan een nieuwe 
voorzitter toe was. 
K.B./D.P.: Waarom was Hoet die mening toe
gedaan?
M.D.C.: Onze relatie was reeds enige tijd 
verzuurd. Hoet was van mening dat de 
Vereniging zich niet genoeg inzette voor het 
Museum, vooral op het vlak van fondswer-
ving. Hij beweerde dat de Vereniging – en ik 
als voorzitter – hem tegenwerkte. Ik heb 
geen idee waarop hij zich baseerde. Ook het 
feit dat de Vereniging exposities organiseer-
de, was voor hem een permanente bron van 
ergernis. Het luidde dan dat de tentoonstel-
lingen van de V.M.H.K. verwarring konden 
zaaien over de programmatische keuzes van 
het Museum. Nadat de beslissing over het 
autonome museumgebouw was gevallen, 
voerde hij de druk op, maar hij haalde zijn 
slag pas na enige tijd thuis.
K.B./D.P.: Waarom?
M.D.C.: Mocht ik enkel voorzitter zijn 
geweest, dan zou men snel een opvolger 
hebben gevonden. Ik deed echter meer dan 

het leiden van de vergaderingen van de 
beheerraad. De dagelijkse leiding was even-
eens mijn verantwoordelijkheid. Ik zorgde 
ervoor dat het tijdschrift Kunst Nu werd uit-
gegeven, stond in voor de tentoonstellingen, 
volgde de grafiekuitgaven op en was betrok-
ken bij de organisatie van de uitstappen en 
reizen. Gelukkig kon ik daarbij een beroep 
doen op andere geëngageerde beheerders, 
onder wie vooral penningmeester Julien 
Revis. Ook de gewetensbezwaarden die in de 
Vereniging actief  waren, namen veel werk 
voor hun rekening. Ik vond het voorts 
belangrijk dat er iemand aanwezig was om 
met de leden van de Vereniging persoonlijk 
contact te hebben. Ook die functie nam ik 
waar, samen met Julien. Er was niet echt een 
kandidaat om al die taken over te nemen. 
Dat frustreerde Hoet in hoge mate. Tal van 
keren haalde hij vlijmscherp naar me uit, 
ook tijdens vergaderingen van de raad van 
beheer, die hij als waarnemer bijwoonde.
K.B./D.P.: Wat zei hij dan?
M.D.C.: Als ik moeilijk vervangbaar was 
omdat ik al dat werk op mij nam, dan moes-
ten die taken misschien worden afgebouwd, 
suggereerde hij meermaals. Hij had het 
vooral gemunt op het tentoonstellingspro-
gramma. Zijn visie werd niet door iedereen 
op applaus onthaald. Een meerderheid in 
het bestuur vond dat de Vereniging actief  
moest blijven als organisator van exposities 
zodat de leden van de Vereniging elkaar tij-
dens de vernissages konden ontmoeten. 
Hoet haalde zijn slag niet thuis. Hij speelde 
echter op de man in plaats van op de bal. Op 
een gegeven moment fulmineerde hij dat hij 
slechts één politieke partij kende waarvan de 
voorzitter ook voor het leven benoemd was…
K.B./D.P.: …vergeleek hij jou met Karel Dillen 
van het Vlaams Blok?
M.D.C.: Het was een verwijt dat me diep 
raakte. Mij niet alleen trouwens. Uit onvre-
de met die uitspraak nam Guy Joly ontslag 
als beheerder. In de herfst van 1995 stelde 
ik mijn mandaat als voorzitter ter beschik-
king. Ik was bereid om een stap opzij te zet-
ten, temeer omdat ik zo lang voorzitter was 
geweest – meer dan vijftien jaar. De manier 
waarop ik afscheid moest nemen, was ech-
ter pijnlijk.
K.B./D.P.: Je bleef  wel zetelen in de raad van 
bestuur?
M.D.C.: Ja.
K.B./D.P.: Waarom?
M.D.C.: De Vereniging was een belangrijk 
stuk van mijn leven. Ik bleef  met hart en ziel 
bij de V.M.H.K. Daar veranderde mijn ont-
slag als voorzitter niets aan. Advocaat Dirk 
Schutyser, die al vele jaren actief  lid was 
van de Vereniging, werd bereid gevonden 
om mij op te volgen. Hij had ook de steun 
van Hoet. Dirk vroeg me om nog een aantal 
taken op mij te nemen, maar daar had ik 
geen zin in. De diverse taken die ik tot dan 
toe had waargenomen, werden verdeeld 
onder de overige bestuurders. 
K.B./D.P.: Wat waren de laatste tentoonstellin
gen die je organiseerde?
M.D.C.: Het ging om twee solo’s: Dirk 
Braeckman (september-oktober 1995) en 
Jan Van Imschoot (oktober-december 1995). 
Aan de expo van Van Imschoot hou ik zeer 
goede herinneringen over. Ik werkte hiervoor 
samen met Luc Tuymans, een goede vriend 
van Jan Van Imschoot. Tuymans koos de 
werken en bepaalde de accrochage. Daar had 
ik tot dan toe mijn plezier uit gepuurd: de 
contacten met de kunstenaars en de opbouw 
van de tentoonstellingen. Ook de debatten 
over de aankopen vond ik boeiend, maar die 
discussies werden zo goed als niet meer 
gevoerd omstreeks 1995. De aankopen wer-
den bepaald door Hoet en zijn museumstaf. 
Het volstond dat de Vereniging de middelen 
op tafel legde om de aankopen te betalen. De 
kunstwerken van Pier Paolo Calzolari en 
Bruce Nauman waren reeds in het museum 
gearriveerd toen ons de factuur werd 
bezorgd. Een uitzondering betrof  Weinende 
Frau van Thomas Schütte. In die aankoop 
hadden de beheerders van de Vereniging de 
hand.
K.B./D.P.: Welke beheerders verrichtten voort
aan jouw taken?
M.D.C.: Het tentoonstellingsbeleid werd toe-
vertrouwd aan Hans Martens – hij was als 
curator in dienst geweest van het Museum, 
maar was tijdelijk ontslagen omwille van 
terugvallende werkingsmiddelen. Kunst Nu 
kwam in handen van Jean-Paul Deslypere; 
de daguitstappen en reizen werden zoals 
voorheen georganiseerd door Aimé Van 
Heddeghem; de grafiekuitgaven werden 
voortaan opgevolgd door Karel Hooft.

K.B./D.P.: Hoe reageerde de buitenwereld op 
jouw ontslag als voorzitter?
M.D.C.: We hebben zeer terughoudend 
gecommuniceerd over de gang van zaken. 
Nadat de beslissing bekend was gemaakt en 
ik tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 
1996 gehuldigd werd, ontving ik veel reac-
ties. Kunstenaars en sympathisanten van 
de Vereniging stuurden me brieven. Die res-
pons had ik niet verwacht. Dat was echt 
ontroerend. Bij sommige ontwikkelingen in 
de werking van de Vereniging had ik even-
wel bedenkingen.
K.B./D.P.: Welke ontwikkelingen?
M.D.C.: Op het einde van 1995 werd een 
commissie gevormd die met voorstellen 
moest komen over de aangewezen structu-
ren om de bedrijfssponsoring in goede banen 
te leiden. Er lagen drie opties op tafel: de 
oprichting van een nieuwe stichting, de 
oprichting van een tweede v.z.w. of  de oprich-
ting van een stichting binnen de bestaande 
v.z.w. Uiteindelijk kon een meerderheid zich 
vinden in de derde mogelijkheid. Een verte-
genwoordiger van een bedrijf  dat zich garant 
stelde om gedurende drie jaar de ronde som 
van 250.000 Belgische frank [6.250 €] te 
schenken aan de Stichting van de Vereniging, 
werd beheerder van de V.M.H.K. Aan de 
sponsoring hing dus een mandaat in de 
Vereniging vast. De statutenwijziging werd 
in 1996 goedgekeurd. Toen werden ook 
enkele beheerders aangezocht die goede ban-
den hadden met politieke partijen, zoals 
Dany Vandenbossche (S.P.), die in 1995 
Schepen van Cultuur was geworden, en Jan 
Vermassen, die werkzaam was op het kabinet 
van Minister van Cultuur Luc Martens 
(C.V.P.), de opvolger van Hugo Weckx.
K.B./D.P.: Was de Stichting een succes?
M.D.C.: In het eerste jaar werd slechts één 
sponsor bereid gevonden om steunend lid te 
worden: Sidmar, vertegenwoordigd door 
Pierre Bouckaert, het hoofd van de juridi-
sche dienst van het Gentse staalbedrijf. Jaar 
na jaar groeide het aantal bedrijfssponsors 
echter aan. Met de financiële middelen die 
aldus werden vergaard, wou Hoet de collec-
tie met significante aankopen verrijken. Op 
financieel vlak was de Stichting een goede 
zaak, maar de constructie vertoonde duide-
lijke mankementen.
K.B./D.P.: Welke?
M.D.C.: De V.M.H.K. werd de facto een ver-
eniging met twee snelheden. Er werden apar-
te activiteiten voor de bedrijfssponsors inge-
richt, waarbij Hoet de honneurs waarnam. 
In 1997 werd een uitstap naar Documenta X 
georganiseerd voor de sponsors, begeleid 
door Hoet, terwijl de Vereniging voor haar 
leden een eigen excursie diende in te rich-
ten. Voortdurend moesten we vragen naar 
de financiële overzichten van de Stichting, 
zowel wat de inkomsten als wat de uitgaven 
betreft. Het was toch niet normaal dat de 
beheerders een dergelijk verzoek aan voorzit-
ter Schutyser moesten richten! De Stichting 
maakte immers integraal deel uit van de 
Vereniging. Penningmeester Julien Revis 
maakte meermaals zijn beklag over de gang 
van zaken.
K.B./D.P.: De aparte vereniging waarnaar Hoet 
zo vaak verlangd had, was eigenlijk een feit 
geworden?
M.D.C.: Dat is misschien te sterk uitgedrukt, 
maar volledig onjuist is die beoordeling niet.

wordt vervolgd

Met dank aan Roger Matthys (1920-2016) 
en Nele Vanhoutte.

Transcriptie: Eva Decaesstecker
Redactie: Koen Brams

 *  De eerste vier delen van het interview met 
Marc De Cock, over de periodes 1961-1965, 
1965-1974, 1974-1982 en 1982-1989 
werden gepubliceerd in De Witte Raaf nrs. 168, 
171, 180 en 181.

Marc De Cock & Julien Revis in de hemicyclus van het Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, jaren 90
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Hedendaagse kunst 
Gent

Gent Matinee
09/10, 11:00–18:00

regio 
Gent

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

— SENTIMOS 
Portretten en Landschappen
Johan Clarysse, Geert De Smet, Patrick 
Verlaak, T. Kumpermond, Reniere & 
Depla, Christina Mignolet, Christine 
Marchand, Stefaan Van Biesen, Sven 
Verhaeghe, Jean De Groote, Alex De 
Bruycker, Philip Henderickx, Katleen 
Vandenberghe, Willy Vynck, Hans Defer, 
Maaike Leyn, Frank Kenis.  
02/09–09/10

— Les illusions nécessaires
Reniere & Depla 
Opening door Eric Rinckhout 

— Fotokabinet: Patrick Lévèque 
14/10–12/11 

— Les charmes discrets du pouvoir
Johan Clarysse 
Opening door: Johan De Bruyne 

— Fotokabinet: Wil Mathijs & Valentina Lari
18/11–31/12

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

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

— De nieuwe omstandigheden
Dieter Ravyts, Emmanuel Van 
der Auwera, Gerard Herman, 
Hana Miletic, Lore Smolders, 
Merlyn Paridaen, Naninga Lens, 
Peter Morrens  
11/09–09/10

— A/ ALTONA/ ALTAMIRA [publicatie]
Naninga Lens   

— Onderstraat 26 / instalraam
A. Liparoto
september–november

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

— Onredelijke Samenhorigheid 
4 soloshows with a focus on painting, 
changing every two weeks.
Reinhard De Jonghe → 02/09–14/09

Serge Renson → 16/09–28/09

Wannes Vanwijnsberghe → 30/09–12/10

K.Kwartsman → 14/10–26/10

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

— New Works
German Stegmaier  
Opening: 18/09, 15:00
18/09–23 /10

— Unseen Photo Fair
Awoiska van der Molen  
23/09–25/09 
Amsterdam

— Honoré ∂'O
Opening: 13/11, 15:00
13/11–18/12

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

— Kamp Kataloog
 Jérémie Gindre

Opening: 23/09, 20:00
24/09–20/11

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

— BIG JAMES
Pieterjan Ginckels
28/09–01/10

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

— Hintergrund
Els Ceulemans  
04/09–09/10 

— Ingrid Castelein
16/10–20/11 

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

— The Great Cape Rinderhorn
Thorsten Brinkmann
28/08–27/11

— AIR
Peter Lagast

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

— Opening NEW SPACE
15/10, 19:00

— From Sideway Scenery: Dusk or Dawn 
Anna Lange
New Space
16/10–18/12

— What's The Word
Merlyn Paridaen
Front Space
16/10–18/12

— Only Parts - No Score
sound performance 
Bruno Vandenberghe
15/10, 20:00

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

— Loss of symmetry
Nicolás Lamas
t/m 25/09

— Elsewhere
Alain Biltereyst
t/m 25/09

— Baudouin Oosterlynck 
Dominique Rappez 
Florian Kliniques
Opening: 16/10
t/m 13/11
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—   Carl Einstein, Bebuquin of  de dilettanten van het wonder, 
Yves Gevaert, 1912 (vert. 1998). 

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

kunst, Yves Gevaert, 1997. 
—   Daniël Robberechts, Dagboek ’68-’69, Het Balanseer, 2010. 
—   Dirk Lauwaert, Onrust, Het Balanseer, 2011. 
—   Dirk Lauwaert, De Geknipte Stof. Schrijven over mode, 
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Opus 1. The Artist’s Beginnings

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

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

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

Geselecteerd voor De Best Verzorgde 
Boeken 2015



Ondertussen

hebben – spelen kunstenaars niet zelf  een rol, beter dan 
welke acteurs ook? In plaats van de specifieke problematiek 
van de artistieke zelfrepresentatie verder uit te diepen, heb-
ben de curatoren het in één ruk door echter ook over zelfre-
presentatie in het algemeen. De zaaltekst opent als volgt: 
‘Tijdens de Renaissance veroorzaakte de opkomst van bete-
re en goedkopere spiegels een verspreiding van zelfportret-
ten waardoor de kunstenaar een nieuwe sociale status 
kreeg.’ Twee zinnen later: ‘Deze zaal onderzoekt de raak-
punten en verschillen tussen de procedures van zelfpromo-
tie gebruikt door professionele lichamen en individuen.’ 
Van Daniela Rossell zijn foto’s te zien uit de reeks Rich and 
Famous: vrouwen uit de Mexicaanse nouveau riche, poserend 
in afgrijselijke interieurs. Dit werk wordt letterlijk vlak 
naast werken of  objecten over de zelfpromotie van kunste-
naars gezet, terwijl het er weinig mee te maken heeft: welke 
artiest zou zichzelf  zo smakeloos als miljonair aan het 
publiek presenteren? Het is op deze Manifesta een van de 
vele momenten waarop het onderscheid tussen kunst en 
leven, of  tussen kunstenaar en niet-kunstenaar, wordt 
genegeerd. De zoveelste poging om de kunstenaar midden 
in het leven en de maatschappij te zetten, en om herken-
baarheid, toegankelijkheid en sociale relevantie na te stre-
ven, vormt al snel een beletsel om wat dan ook aan de orde 
te stellen.
 Er doen zich bovendien praktische en organisatorische 
problemen voor. De tientallen ‘satellietplekken’ van deze 
Manifesta, verspreid over Zürich, hebben beperkte ope-
ningsuren. Mede daardoor vraagt het een week tijd om ze 
allemaal aan te doen. Soms zijn de werken er niet (meer). 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de joint venture van Torbjørn 
Rødland, die ook in de zaal over zelfpromotie in het 
Löwenbräukunst-Areal is te zien, zonder er echt te passen. 
De kunstenaar werd gekoppeld aan de tandarts Danielle 
Heller Fontana en verwerkte afgedankte kronen en kunst-
gebitten in fotografische composities, waarin bijvoorbeeld 
twee eclairs plots tanden hebben gekregen. Deze nogal vieze 
en soms angstaanjagende foto’s werden opgehangen in het 
Migros Museum für Gegenwartskunst, maar ook in de 
wachtkamer van Heller Fontana, totdat haar patiënten – zo 
vernemen we opnieuw in een filmpje in het Pavillon of  
Reflections – vroegen om ze weer weg te halen. De tandarts-
praktijk bezoeken is nog mogelijk, maar er is geen kunst 
meer te zien. Ceal Floyer, die een joint venture aanging met 
een tolk, toont volgens de bezoekersgids iets in de Universiteit 
van Zürich in het oosten van de stad. Er wappert een ban-

ner van Manifesta aan de voorgevel, er is onverwachts nog 
een andere tentoonstelling te zien, maar van het werk van 
Floyer is er op dit adres geen spoor te bekennen. Navraag 
leert dat er in de universiteitsgebouwen een geluidswerk te 
horen zou geweest zijn; enkele weken later wordt de locatie 
van de website van Manifesta verwijderd (vermoedelijk 
samen met de geluidsinstallatie), waardoor het werk van 
Floyer dus geen ‘satelliet’ meer heeft. Het meest onthutsen-
de voorbeeld betreft de bijdrage van Santiago Sierra. Hij 
heeft zich enkel laten bijstaan door een veiligheidsadviseur, 
en heeft zo het tentoonstellingsconcept min of  meer naast 
zich neergelegd. Van het Helmhaus – een historisch gebouw 
met een museale functie in het centrum van Zürich, gele-
gen aan de oever van de Limmat – heeft hij de hoge gelijk-
vloerse verdieping ingepakt met zandzakjes, om de illusie 
van een nakende overstroming te wekken. Helaas werd in 
het eerste weekend van juli, twee weken na de opening van 
Manifesta, Züri Fäscht georganiseerd, een driejaarlijks festi-
val met muziek, eten, waterspelletjes en vuurwerk dat drie 
dagen duurt. Het Helmhaus is blijkbaar onmisbaar in deze 
manifestatie, en dus werd het werk van Sierra verwijderd. 
Hoewel Manifesta 11 nog tweeënhalve maand te gaan had, 
werd besloten om het niet opnieuw op te bouwen. Op de 
website is de foto ervan weggehaald; de geschreven toelich-
ting verzekert nog steeds dat ‘bezoekers aan het Helmhaus 
het museum omgeven zullen vinden door zandzakjes’.
 Deze blunders zijn tekenend voor enerzijds de onverschil-
ligheid die de stad Zürich voor een evenement als Manifesta 
aan de dag legt, en anderzijds voor de wanhopige pogingen 
van de organisatie en van de curator om het stadsleven te 
beïnvloeden en zelfs te veranderen. Bijdragen van kunste-
naars kunnen in enkele zeldzame gevallen geslaagd genoemd 
worden als ze die pogingen vrolijk en illusieloos naast zich 
neer leggen, of  als ze bereid zijn op een heel kleinschalige en 
precieze manier te werken. Van de eerste strategie is het werk 
van Guillaume Bijl een voorbeeld. Hij heeft een hondenkap-
salon nagebouwd in een galerie voor hedendaagse kunst. Het 
originele etablissement – Hundesalon Dolly in de Grüngasse 
– is niet te bezoeken: enkel de kopie bestaat, en wordt echter 
dan het origineel. In de catalogus zegt kapster Jacqueline 
Meier: ‘Natuurlijk hoop ik dat Manifesta mij een beetje publi-
citeit zal opleveren. Ook in de kunstwereld heb je immers 
mensen met honden.’ Van de andere strategie getuigt de aan-
pak van Franz Erhard Walther. Hij heeft, in samenwerking 
met een lokale textielontwerper, een kledingstuk gemaakt uit 
oranje ‘Deutschleder’. Enkele werknemers van het chique 
Park Hyatt Hotel dragen zo’n vest, die het rechtergedeelte 
van hun romp en hun rechterarm bedekt. Het is een sub-
tiele interventie die toch opvalt in het koele, lege en ruime, 
airconditioned interieur van het vijfsterrenhotel, en die de 
zakelijke interacties tussen hotelgasten en personeel even 
onder spanning zet.
 Zowel bij Walther als bij Bijl gaat het om ingrepen die wei-
nig plaatsgebonden zijn, in die zin dat ze in om het even 
welke stad herhaald kunnen worden. Dat aspect kenmerkt 
de gehele editie van Manifesta: er is nauwelijks iets te zien 
dat echt met Zürich heeft te maken, en dat voortvloeit uit de 
historische, sociale of  economische eigenschappen van deze 
Zwitserse stad. Nochtans is dat een van de hoofdpunten in 
de beginselverklaring van Manifesta: ‘aandacht schenken 
aan specifieke kwaliteiten en idiosyncrasieën van een 
bepaalde locatie’. In de catalogus schrijft de Zwitserse histo-
ricus Jakob Tanner een korte geschiedenis van Zürich. De 
tekst is de meest revelerende bijdrage aan deze biënnale, al 
was het maar omdat Tanner durft aan te geven hoe de goud-
handel in de jaren zestig, die onder meer mogelijk was dank-
zij nauwe banden met het apartheidsregime in Zuid-Afrika, 
Zürich tot een van de rijkste steden ter wereld heeft gemaakt. 
Zulke kritische of  zelfs maar historische overwegingen zijn 
in de rest van Manifesta afwezig. In een bespreking in De 
Groene Amsterdammer van 14 juli heeft Roos van der Lint 
gesuggereerd dat diepgaand zelfonderzoek door en in de 
gaststad van deze kunstbiënnale te hoog gegrepen is: ‘In de 
opzet van Manifesta zit een ingebouwde rem – de samenwer-
king met steeds een andere stad – die maakt dat er steeds net 
niet genoeg op het spel kan staan. […] Een zoektocht naar 
‘Europa’s veranderende culturele DNA’ kan op die manier 
maar niet diep genoeg gaan.’ Van der Lint verwijst naar de 
editie in Sint-Petersburg van twee jaar geleden, toen de orga-
nisatie ‘moeilijk openlijk afstand kon doen van het heersen-
de pro-annexatie-sentiment in het land’. Op een gelijkaardi-
ge manier blijft het isolationisme van Zwitserland of  het 
financiële wonder van Zürich – een stad waar de straten met 
goud geplaveid zijn, zoals Thomas Mann ooit schreef  – 
inderdaad buiten beschouwing in Manifesta 11. Is dat echt 
het gevolg van de organisatie en het concept van Manifesta 
in het algemeen? Heeft het niet eerder te maken met city 
marketing in het onverstoorbare Zürich? Of  is vooral het even 
dwingende als vrijblijvende concept van de curator hier 
schuldig aan? Het zijn vragen die misschien beantwoord 
kunnen worden op de komende edities in Palermo (2018) en 
Marseille (2020). Christophe Van Gerrewey

p Manifesta 11, tot 18 september op verschillende plekken 
in Zürich. Informatie: Manifesta 11 Office, Sihlquai 125, 
8005 Zürich (043/321.30.37; m11@manifesta.org; m11.
manifesta.org). 
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Manifesta 11, Zürich. De elfde editie van de zwervende 
biënnale Manifesta, die dit jaar in Zürich plaatsvindt, is 
geen succes, niet op inhoudelijk en evenmin op organisato-
risch vlak. ‘Manifesta 11’, zo staat te lezen op de website en 
in de catalogus, ‘gaat over beroepen en roepingen en hoe zij 
zich verhouden tot de hedendaagse kunst.’ De Duitse kun-
stenaar Christian Jankowski (1968), die als curator optrad 
van deze editie, nodigde dertig collega’s uit en gaf  hen een 
lijst met de meer dan duizend beroepen die in deze Zwitserse 
stad worden uitgeoefend, samengesteld door het plaatselij-
ke Instituut voor Sociologie. Elke kunstenaar koos één 
beroep uit de lijst. Vervolgens selecteerde de organisatie van 
Manifesta een gastheer of  gastvrouw die deze job uitoefent. 
‘Zij namen de kunstenaars bij de hand’, aldus de concept-
nota van de curator, ‘haalden hen bij voorkeur af  op de 
luchthaven, en toonden hun de stad en hun eigen werk-
plaats. De relaties die zich ontwikkelden tussen kunstenaar 
en gastheer/gastvrouw verschilden, maar dankzij de exper-
tise van de laatste en de connecties met de stad, was het 
resultaat steeds a body of  artistic work.’
 In werkelijkheid blijkt dat niet zo vanzelfsprekend. De 
curator heeft het over dertig joint ventures – een term uit de 
zakenwereld die staat voor een samenwerking waarbij 
organisaties hun vermogen gedeeltelijk inbrengen in een 
nieuw bedrijf. Deze interacties manifesteren zich meestal op 
drie plaatsen: een kunstinstelling, een ‘satellietplek’, en het 
‘Pavillon of  Reflections’. Dat laatste is een enorme houten 
constructie, drijvend op het meer van Zürich, en gebouwd 
door studenten die aan de ETH Zürich studeren bij de 
Londense architect Tom Emerson. Hier kunnen bezoekers 
in de zon zitten, een biertje drinken, in het meer zwemmen 
en kijken naar korte films, gemaakt door ‘Art Detectives’. Zij 
interviewen de deelnemende kunstenaars en laten hun res-
pectievelijke gastvrouwen/gastheren (of  mensen uit hun 
entourage) aan het woord. De films tonen nog het best wat 
Jankowski wil bereiken: op een haast journalistieke, altijd 
luchtige en ludieke wijze ‘gewone’ mensen naast kunste-
naars zetten, iets vreemds of  stouts laten doen, en dan in 
een filmpje de verondersteld hilarische gevolgen tonen. 
 Het is een late en versleten vorm van relational aesthetics 
die ook de basis vormt van Jankowski’s eigen oeuvre. Al in 
2001 maakte hij bijvoorbeeld The Holy Artwork, een filmpje 
waarin hij optreedt in de show van een echte Amerikaanse 
‘televangelist’. Het kunstwerk maakt deel uit van de collec-
tie van Tate Contemporary en het Whitney, maar het was 
ook gewoon op televisie te zien. De al redelijk geringe artis-
tieke en intellectuele inzet gaat meteen verloren, en de aan-
wezigheid van Jankowski gaat onopgemerkt voorbij: er is 
niets dat televisie of  reality tv nog kan ontwrichten of  ver-
storen; in een totaal gemediatiseerde werkelijkheid levert de 
kunstenaar enkel nog het bewijs van zijn eigen overbodig-
heid.
 Een gelijkaardig format stelt Jankowski aan de deelne-
mers van Manifesta voor. Ernst of  diepgang wordt daardoor 
haast onmogelijk; in plaats daarvan komen ironie, gêne of  
exhibitionisme. Kunstenares Andrea Éva Györi besloot bij-
voorbeeld samen te werken met sex educator Maggie Tapert 
en seksuologe Dania Schiftan. Ze volgde cursussen over het 
vrouwelijk orgasme en maakte roos- en roodkleurige detail-
tekeningen van masturberende Zürcherinnen. Deze werken 
zijn te zien in het Migros Museum für Gegenwartskunst en 
in de lingerieboetiek Risqué in de Kappelergasse. Het derde 
‘luik’ van deze joint venture is een van de filmpjes die wordt 
vertoond in het Pavillon of  Reflections. Een geportretteerde 
vrouw – een pornoactrice – geeft toe dat ze nooit eerder solo 
heeft opgetreden. De art detective die de micro vasthoudt is 
een studente kunstgeschiedenis: ze heeft het schaamrood 
op de wangen, en kan gegiechel nauwelijks onderdrukken.
 Het gevolg van deze curatoriële aanpak, en dat is ook 
Jankowski’s bedoeling, is dat het kunstwerk als object bij-
komstig wordt en volledig naar de achtergrond wordt 
gedrongen door ontmoetingen, verhalen, anekdotes, repor-
tages, filmpjes en gebabbel. Tegelijkertijd heeft het team van 
Manifesta toch ook weer honderden vierkante meters expo-
sitieruimte te vullen, verspreid over heel Zürich. Dat wreekt 
zich meteen in het Löwenbräukunst-Areal, waar cocurator 
Francesca Gavin onder de titel Sites Under Construction een 
historische tentoonstelling heeft ingericht, als proloog, met 
werken uit de 20e of  21e eeuw, aangevuld met joint ven-
tures. Het absurde probleem is dat het thema ‘werk’ – in de 
zin van ‘beroep’ en ‘professionele activiteit’ – zo breed wordt 
opgevat dat elk kunstwerk een plaats in de tentoonstelling 
kan vinden. Elk kunstwerk – het woord geeft het al aan – is 
immers het gevolg van artistieke arbeid! En kan, omge-
keerd, om het even wat iemand om professionele redenen 
doet niet ook een ‘artistiek’ of  ‘creatief ’ kantje krijgen?
  Eén zaal is gewijd aan zelfportretten en zelfpromotie. 
Aanvankelijk ligt de nadruk op de manier waarop kunste-
naars zichzelf  adverteren. We zien een van de eerste visite-
kaartjes van Ed Ruscha, waarop hij, heel verstandig, aan-
geeft hoe zijn naam uitgesproken moet worden: Edwerd 
Rewshay. Daarnaast ligt een kladbriefje uit 1966 van Mel 
Bochner waarop hij iconische kunstenaars van de minimal 
art telkens koppelt aan een acteur. Donald Judd kan door 
Sean Connery gespeeld worden, zijn vrouw Julie wordt het 
best vertolkt door Jane Fonda, noteert Bochner. Een van de 
vragen die dit papiertje speels oproept, is of  zij acteurs nodig 

Guillaume Bijl

Composition Trouvée, zicht op de installatie in Galerie Grieder, Zürich
foto: Wolfgang Traeger (© Manifesta11/Wolfgang Traeger)

Franz Erhard Walther

‘event’ in Park Hyatt Hotel, Zürich, 2016 
foto: Wolfgang Traeger
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Nieuws
Koning Willem-Alexander opent Museum Voorlinden. 
In de beeldende kunst laat het begin van de eenentwintigste 
eeuw zich op institutioneel vlak kenmerken door het snel toe-
nemende belang van particuliere musea. Volgens de 
Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zijn er tussen 2006 en 
2013 wereldwijd 125 privémusea opgericht, tegenover 
slechts 25 in de jaren negentig. Dat een staatshoofd zich laat 
engageren om de opening van een particulier museum te 
verzorgen, is mogelijk te lezen als een symbolische bevesti-
ging van die trend. Museum Voorlinden in Wassenaar is een 
initiatief  van kunstverzamelaar Joop N.A. van Caldenborgh. 
Het museumgebouw is een ontwerp van architect Dirk Jan 
Postel van architectenbureau Kraaijvanger en bevindt zich 
op het landgoed Voorlinden, veertig hectare groot. De tuin 
rond het museum is ontworpen door landschapsarchitect 
Piet Oudolf. Wim Pijbes, van 2008 tot 2016 hoofddirecteur 
van het Rijksmuseum Amsterdam, werd aangesteld als alge-
meen directeur. Initiatiefnemer Van Caldenborgh is eigenaar 
van chemiebedrijf  Caldic. Hij begon kunst te verzamelen 
vanaf  zijn zestien en bezit nu een collectie moderne en 
hedendaagse kunst van achtduizend werken. Daarmee 
behoort hij tot de tweehonderd ‘belangrijkste kunstverzame-
laars’ wereldwijd. Van Caldenborgh is een intuïtieve verza-
melaar, zonder duidelijke inhoudelijke voorkeuren. 
Figuratief, abstract, conceptueel, minimalistisch… het is alle-

maal te zien in Museum Voorlinden. Of  om een reeks namen 
te noemen uit de eerste collectiepresentatie: Ai Weiwei, 
Francis Alÿs, Michaël Borremans, Marcel Broodthaers, 
Rineke Dijkstra, Olafur Eliasson, Hans-Peter Feldmann, 
Damien Hirst, Yves Klein, Katja Mater, Jan Sluijters, Andy 
Warhol, Rémy Zaugg. Naast de tijdelijke collectiepresentaties 
is er in de 4.000 m² grote tentoonstellingsruimte ook plaats-
gemaakt voor een permanente presentatie van uitsluitend 
‘belevingskunstwerken’. Ten slotte moeten de monografische 
tentoonstellingen de beperkingen van de collectie opvangen. 
De openingstentoonstelling brengt een ode aan de in 2015 
overleden Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly. Het 
museum beschikt over een restauratieatelier en een biblio-
theek met meer dan veertigduizend titels, waaronder een 
belangrijke collectie kunstenaarspublicaties. (voorlinden.nl)

MSK Gent richt permanent Tekenkabinet in. In het 
collectiebeleid van het Museum voor Schone Kunsten te 
Gent vormt de verzameling werken op papier, en de verdere 
uitbouw ervan, een belangrijke pijler. Het getekende werk 
speelt een cruciale rol in het creatieve proces, en het muse-
um wil daar de nodige aandacht aan besteden. De verzame-
ling werken op papier bevat hoofdzakelijk, maar niet uitslui-
tend, negentiende- en twintigste-eeuwse kunst. Ze groeide 
in de loop van de twintigste eeuw door schenkingen, lega-
ten en aankopen sterk aan, en telt intussen meer dan zes-
duizend objecten (tekeningen, grafiek, pastels), met werken 
van onder meer Abraham Bloemaert, Pieter I Bruegel, 
Jacques Callot, Francisco Goya, William Hogarth, James 
Ensor, Maurice Denis, George Minne, Jenny Montigny, 
Fernand Khnopff, George Grosz, Raoul De Keyser en Simryn 
Gill. Om deze waardevolle collectie meer zichtbaar te 
maken, besloot het MSK een permanent Tekenkabinet op 
zaal in te richten. Deze blijvende, maar mobiele inrichting, 
die zal bestaan uit ladekasten, vitrines en lessenaars naar 
ontwerp van Robbrecht en Daem architecten, moet de 
mogelijkheid bieden om de verzameling werken op papier 
tentoon te stellen, eventueel aangevuld met tijdelijke bruik-
lenen. Naast tekeningen, grafiek en pastels zullen eveneens 
precieuze boeken en tijdschriften, kunstenaarsmappen en 
manuscripten getoond worden. Ter gelegenheid van de ten-
toonstelling Emile Verhaeren, die het MSK dit najaar orga-
niseert naar aanleiding van de honderdste verjaardag van 
het overlijden van de schrijver-criticus, zal het Tekenkabinet 
ingehuldigd worden. (mskgent.be)

Dirk Braeckman geselecteerd voor Biënnale van 
Venetië. In juli maakte Vlaams minister van Cultuur Sven 
Gatz bekend dat België op de Biënnale van Venetië voor beel-
dende kunsten in 2017 zal vertegenwoordigd worden door 
Dirk Braeckman. België beschikt in de Giardini, het centrum 

van de Biënnale, over een landenpaviljoen dat de Vlaamse 
Gemeenschap in een beurtrol met de Franse Gemeenschap 
kan invullen. Dirk Braeckman werd, samen met curator Eva 
Wittocx, door een jury geselecteerd uit een shortlist met 
Philippe Van Snick (curator Wim Waelput), Jan Van Imschoot 
(curatoren Salam Atta Sabri en Luk Lambrecht), Ria Pacquée 
(curator Antony Hudek) en Michaël Borremans (curatoren 
Neville Wakefield en Martin Germann). Minister Gatz deelt 
de mening van de jury ‘dat die Biënnale voor Braeckman op 
het goede moment komt om zijn carrière helemaal naar een 
topniveau te tillen’. (kunstenenerfgoed.be)

Galerie- en museumnieuws. Op 3 september heeft De 
Pont een nieuwe aanbouw in gebruik genomen met een 
tentoonstelling van David Claerbout. De Nieuwe Vleugel 
zorgt voor 1.100 m² extra expositieruimte en zal vooral 
onderdak bieden aan film, fotografie en videokunst. Het 
ontwerp van de nieuwbouw is van Benthem Crouwel 
Architekten. (depont.nl)
 Op 4 september opent de culturele instelling De Domijnen 
een extra ruimte in Ligne, een nieuw multifunctioneel 
gebied in het centrum van Sittard. In deze ruimte, die 2.100 
m² beslaat, wordt de afdeling Hedendaagse Kunst onderge-
bracht. Ter gelegenheid programmeert De Domijnen er tot 
4 december een collectiepresentatie. (dedomijnen.nl)
 Nog tot 22 oktober viert RAM in Rotterdam zijn dertigja-
rige bestaan met het tweede deel van Up Memory Lane. 
Hierbij wordt recent werk getoond van kunstenaars die de 
afgelopen vijftien jaar bij RAM hebben tentoongesteld. 
Tevens werd hen gevraagd om een ‘A-4’ te maken; al deze 
werken samen worden later gebundeld in een publicatie. 
RAM, Van Vollenhovenstraat 14, Rotterdam. (ram-art.nl)
 In maart opende SABAM de tentoonstellingsruimte voor 
beeldende kunsten The Black Wall in Brussel met een ten-
toonstelling van Marie-Jo Lafontaine. Deze ruimte, gelegen 
aan de voorzijde van het gebouw van de Belgische auteurs-
vereniging, wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen 
van beeldende kunstenaars die lid zijn van SABAM. Van 20 
september tot en met 25 november loopt er de tentoonstel-
ling van de Gentse schilder Gery De Smet, onder de titel 
Finish a Start. The Black Wall, Aarlenstraat 75, 1040 
Brussel. (sabam.be)
 Op do 20 oktober maakt Art Point Gallery International 
in Mol een nieuwe start. Art Point Gallery International 
werd in 1994 opgericht door Mia Goossens, die in 2014 de 
fakkel overdroeg aan haar dochter Elke Van den 
Langenbergh. De oude galeriemuren werden twee jaar gele-
den gesloopt, en na een periode van pop-ups wordt nu de 
nieuwe ruimte ingehuldigd met een groepsexpo van Miryan 
Klein, Franta, Gaiska en Seltmann. Art Point Gallery 
International, Rondplein 9, Mol. (artpointgallery.be)

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

BRUGGE
Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN

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

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

CONFRONTATION

SIEGFRIEd vAN MALdEREN  < >  MAURICE LANGASkENS

Vernissage: 27/08/2016 van 15:00 – 18:00
Expo: 28/08/2016 – 31/12/2016

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

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

info@erasut.be
www.erasut.be

openingsuren:
vrijdag, zaterdag  

en zondag
telkens van 15:00 – 18:00

of op afspraak

Dirk Jan Postel (architectenbureau Kraaijvanger)

Museum Voorlinden, Wassenaar
foto: Pietro Savorelli
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Stadstriënnale Hasselt/Genk. Van 1 oktober tot 8 janu-
ari loopt in Hasselt en Genk de vierde editie van het multidis-
ciplinaire kunstenfestival Stadstriënnale Hasselt/Genk, dat 
aandacht schenkt aan kunst, mode en design. Er wordt een 
reeks projecten gepresenteerd onder het overkoepelende 
thema Trademarks. Trademarks of  beeldmerken bepalen 
ongemerkt het landschap van ons dagelijkse leven. Alles wat 
je vandaag hoort, ziet, proeft, ruikt of  voelt, is ‘getrademar-
ked’ met logo’s en verhalen, aldus de aankondiging. Vanuit 
die vaststelling wil het evenement de positie van de kunsten 
in een economie die bepaald wordt door ‘beeldmerken’ kri-
tisch bevragen. Tentoonstellingen, participatieve projecten 
en interventies zullen ingaan op vragen omtrent originali-
teit en eigenheid van een merk, de waarde van origineel en 
namaak, de invloed van beeldende kunstenaars op de mar-
keting en beeldvorming in de muziekindustrie, de identiteit 
van stadswijken, en de wijze waarop mensen (kunstenaars) 
zichzelf  in beeld brengen. Meer info via stadstriennale.be.

Dutch Design week. Van 22 tot en met 30 oktober vindt 
in Eindhoven de vijftiende editie van Dutch Design Week 
(DDW) plaats. Met het thema The Making of wil de organisa-
tie een ode brengen aan het maakproces en de makers. 
DDW moet de bezoeker een blik achter de schermen bieden 
en inzichtelijk maken hoe de producten en diensten die we 
dagelijks gebruiken tot stand komen, of  waar die zijn 
gemaakt. De organisatie verwacht dit jaar 2.500 deelne-
mers, die verspreid over honderd locaties werk en concep-
ten presenteren. Meer info ddw.nl.

Tweede Brussels Biennale Modern Architecture. In 
oktober 2016 wordt de tweede editie van de Brussels 
Biennale of  Modern Architecture georganiseerd door Korei, 
Docomomo, Arkadia en Pro Velo. Onder de dubbele titel 
Modern isms are shaping the city / Modern isms are shaking the 
city wil deze editie aantonen hoe de Belgische hoofdstad na 
de Tweede Wereldoorlog een enorme metamorfose onder-
ging waarbij het fijnmazige historische weefsel overspoeld 
werd door grootschalige infrastructuur en nieuwe gebou-
wen. Gedurende vijf  zaterdagen in oktober worden telkens 
verschillende gebouwen opengesteld, met rondleidingen in 
het Nederlands, Frans en Engels. In totaal zullen bijna der-
tig minder bekende gebouwen toegankelijk worden 
gemaakt, rond de thema’s ‘noord-zuidverbinding’, ‘kan-
toor- en mediagebouwen’, ‘universiteitscampussen’, 
‘woningen in Brussel’ en ‘woningen in de Vlaamse Rand’. 
Er worden eveneens een lezing, enkele filmvoorstellingen en 
fietstochten georganiseerd. (bbma.be)

Sissel Marie Tonn wint Theodora Niemeijer prijs 2016. 
Op 7 juli werd de Theodora Niemeijer prijs, een tweejaarlijkse 
stimuleringsprijs voor jonge, vrouwelijke beeldende kunste-
naars van Stichting Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum, 
uitgereikt aan Sissel Marie Tonn. Zij kan vanaf  27 september 
de ruimte Het Oog in het museum een half  jaar gebruiken als 
podium voor haar project Intimate Earthquake Archives en ont-
vangt daarnaast een cheque ter waarde van € 10.000. Haar 
project brengt volgens de jury veel kennisgebieden – technolo-
gie, natuur, wetenschap, data en visuele cultuur – op een heel 
consistente en verrassend intieme manier samen. Eerdere 
winnaars waren Sachi Myachi in 2014 en Sarah van 
Sonsbeeck in 2012. (vanabbemuseum.nl)

José Teunissen ontvangt Profielprijs. De Profielprijs 
2016 wordt toegekend aan modetheoreticus en tentoon-
stellingsmaker José Teunissen (1959). Zij ontvangt de prijs 
voor de grote inzet waarmee ze de afgelopen 25 jaar mode 
en textiel onder de aandacht heeft gebracht van een breed 
publiek, voor haar innovatieve benadering van het mode-
vak en de internationale reikwijdte van haar werk. De uit-
reiking gebeurt op 30 september tijdens de preview van de 
door haar samengestelde tentoonstelling Three Eyes: Five 
Young Chinese Designers in Museum Boijmans Van 
Beuningen (Rotterdam). De Profielprijs is een initiatief  van 
Stichting Profiel en wordt sinds 1990 driejaarlijks uitge-
reikt aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd 
aan textielvormgeving in de ruimste zin van het woord. De 
prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.500 en een trofee 
ontworpen door Victoria Ledig. Vorige laureaten waren 
Bart Hess (2013), Lam de Wolf  (2010), Felieke van der 
Leest (2008) en Ulf  Moritz (2006). (stichtingprofiel.eu)

Kunstbeurzen: Amsterdam Drawing, Unseen Photo 
Art fair, Art The Hague. Van 22 tot 25 september vindt in 
Amsterdam de vijfde editie plaats van deze jaarlijkse kunst-
beurs voor gouaches, aquarellen, houtskool- en penteke-
ningen, olieverf- of  inktwerken op papier. Vijftig Nederlandse 
en internationale galeries tonen werk van jong talent en 
gevestigde kunstenaars. Gelijktijdig loopt in de Westergas-
fabriek in Amsterdam de internationale beurs voor fotogra-
fie Unseen. 54 internationale galeries tonen de recentste ont-
wikkelingen in hedendaagse fotografie. Aan de beurs is ook 
een festival verbonden dat reeds op 16 september start en 
zich afspeelt in de Spaarndammerbuurt. Van 5 tot 9 oktober 
vindt de vierde editie van Art The Hague plaats. Vijftig gale-
ries tonen werk van bekende en minder bekende kunste-
naars. Speciale aandacht is er voor het werk van Auke de 
Vries, en de randprogrammatie omvat onder meer de ver-
kooptentoonstelling ATH Special Editions ‘kunst in oplage’, 
lezingen over hedendaagse kunst en rondleidingen langs 
toonaangevende kunstcollecties in de Haagse regio. (amster 
damdrawing.nl, unseenamsterdam.com, artthehague.nl)

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam is gesloten. 
Zoals eind 2015 werd aangekondigd, heeft Stedelijk 
Museum Bureau Amsterdam (SMBA) in juni de deuren 
gesloten. SMBA was een semiautonome presentatieruimte 
voor experimentele kunst van het Stedelijk Museum, die in 
1993 in de Rozenstraat werd opgericht en de signaalfunctie 
vervulde die vanouds aan het Stedelijk Museum werd toe-
geschreven. Het SMBA heeft bijgedragen aan de diversifica-
tie van de institutionele praktijk van het Stedelijk, terwijl 
het gelijktijdig de aandacht vestigde op postkoloniale vraag-
stukken in het tonen van kunst. Beatrice Ruf, directeur van 

Pink Steenvoorden

ZlowMotion (Dutch Design Weekend)

Sissel Marie Tonn

schets voor Intimate Aerthquake Archive

Precariteit is een concept dat refe-
reert aan de onzekerheid over inkomen 
en levensonderhoud. Isabell Lorey 
analyseert hoe precariteit een regime 
is geworden, een allesoverheersende 
manier van hoe we geregeerd worden en 
onszelf regeren.

Voorwoord Judith Butler
ca 144 pag. | paperback 
ISBN 978-94-90334-19-2 
€ 16,50 | oktober 2016

De kracht van democratie lag histo-
risch gezien in de aanval op de macht 
door een elite die de democratie 
symbolisch omarmde, maar in feite 
een haat-liefdeverhouding ten aanzien 
van deze regeringsvorm ontwikkelde. 
Rancière laat zien waarom de demo-
cratie wederom een nieuwe invulling 
nodig heeft. 

Nieuw voorwoord Jacques Rancière
ca 144 pag. | paperback 
ISBN 978-94-90334-15-4 
€ 16,50 | oktober 2016

http://octavopublicaties.nl

Over wie hebben we het wanneer we 
over ‘het volk’ spreken? De auteurs 
benaderen die vraag vanuit sociologi-
sche, filosofische en esthetische in-
valshoeken en daarbij komt onder meer 
de relatie tussen ‘volk’, ‘populair’ 
en ‘populisme’ aan de orde. 

ca 144 pag. | paperback
ISBN 978-94-90334-16-1 
€ 16,50 | oktober 2016

Octavo serie Tegenstellingen

Wat ooit de fabriek was, is nu de 
universiteit. Die leus dook de afge-
lopen jaren vaak op bij bezettingen 
van universiteiten in Europa. Gerald 
Raunig biedt scenario’s voor de 
toekomst van cognitieve en creatieve 
arbeid, voor een nieuwe manier van 
verzamelen en verbinden.

Nawoord Antonio Negri
ca 144 pag. | paperback 
ISBN 978-94-90334-20-8 
€ 16,50 | oktober 2016
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het Stedelijk, stelt: ‘De afgelopen jaren is de situatie in de 
kunstwereld zodanig veranderd, dat er behoefte is aan een 
herpositionering van SMBA. Digitale ontwikkelingen, glo-
balisering en participatie van makers en bezoekers zijn niet 
meer weg te denken. Grenzen vervagen en het is spannend 
om daar een nieuw antwoord op te bedenken.’ In 2017 op 
een nieuwe locatie moet de opvolger van SMBA dat ant-
woord leveren. (smba.nl)

Wissels
Netwerk stelt Pieternel Vermoortel en Els Silvrants-
Barclay aan als artistieke directeurs. Het duo Pieternel 
Vermoortel en Els Silvrants-Barclay neemt bij Netwerk in 
Aalst de artistieke leiding over van Paul Lagring. Lagring 
heeft Netwerk vanaf  1988 uitgebouwd tot het huidige 
‘Centrum voor Hedendaagse Kunst’. De nieuwe artistieke 
leiding werd gekozen op basis van een aantal vernieuwende 
inzichten en het plan om Netwerk verder te internationali-
seren zonder de lokale verankering uit het oog te verliezen. 
De nieuwe directie zal inhoudelijk drie grote lijnen uitzetten 
rond stedelijke transformatie en maatschappelijke transitie, 
het potentieel en de problematiek van het kunstinstituut, 
en de actuele condities van de culturele productie. Vanuit 
deze inhoudelijke lijnen wil het duo aansluiting zoeken met 
bredere maatschappelijke thema’s. Els Silvrants-Barclay 
(°1980) leidde tot op heden Contemporary Art Heritage 
Flanders, een collaboratief  kennisplatform dat de Vlaamse 
musea van moderne en hedendaagse kunst S.M.A.K., Mu.
ZEE, M HKA en Middelheimmuseum samenbracht. Eerder 
coördineerde ze de ManaMa theaterwetenschappen en 
doceerde ze danstheorie aan de Universiteit van Antwerpen. 
Ze stond mee aan de wieg van SPIN, een onderzoeksplat-
form rond de kunstenaars Hans Bryssinck, Kate McIntosh 
en Diederik Peeters. Van 2004 tot 2009 werkte ze als cura-
tor en artistiek directeur voor verschillende tentoonstellin-
gen, projecten en organisaties in China. Pieternel 
Vermoortel (°1981) is medeoprichter en directeur van het 
curatorial institute FormContent. Ze doceert curatorschap 
aan de TEBEAC-opleiding in het KASK (Gent) en was eerder 
verbonden aan Goldsmiths, University of  London. Ze gaf  
ook les aan LUCA (Brussel) en HISK (Gent). Vermoortel 
schreef  onder andere voor Art Agenda en Metropolis M, en 
stelde meerdere publicaties samen.

Anke Bangma is nieuwe artistiek leider TENT 
Rotterdam. Anke Bangma wordt per 1 oktober 2016 de 
nieuwe artistiek leider van TENT Rotterdam. Als curator 
hedendaagse kunst werkte zij de afgelopen jaren bij het 

Tropenmuseum in Amsterdam. Daarvoor was zij verbon-
den aan onder meer het Piet Zwart Institute en Witte de 
With Center for Contemporary Art, beide in Rotterdam. 
TENT Rotterdam is een van de vier programma’s van CBK 
Rotterdam. De kunstinstelling wil artistiek experiment sti-
muleren en actuele ontwikkelingen laten zien tegen de ach-
tergrond van de stad, met aandacht voor een interculturele 
context. (tentrotterdam.nl)

Extra City stelt nieuwe directeur aan en vernieuwt 
zijn missie. Adinda Van Geystelen is de nieuwe directeur 
van Extra City te Antwerpen. Ze wordt beschouwd als een 
ervaren netwerker die zowel met lokale als (inter)nationale 
partners samenwerkingen kan opstarten. De instelling 
schuift een vernieuwde missie en visie naar voren die moet 
gerealiseerd worden binnen een innovatief  organisatiemo-
del gebaseerd op zelfsturing. De directeur is verantwoorde-
lijk voor de coördinatie en werkt voor meerjarige trajecten 
samen met een team van curatoren en kunstenaars. Vanaf  
2017 moet een eerste team de nieuwe missie van Extra City 
concretiseren in tentoonstellingen, debatten en een publie-
ke werking. De nadruk zal daarbij liggen op de stedelijke 
samenleving en de verbeelding van onze toekomst, op 
hedendaagse kunst ‘die de geest ademt van deze tijd’, en op 
het stimuleren van contacten tussen hedendaagse (inter)
nationale beeldende kunst en kunstenaars, onderzoekers 
en stadsbewoners. (extracitykunsthal.org)

Lezingen
Architectuurlezingen bij Palace Ruin Amsterdam. Op 
vr 16 september leidt Linda Vlassenrood van INTI (Inter-
national New Town Institute) onder de titel New town, old 
town een gesprek over de sociaal-maatschappelijke aspecten 
van de gebouwde omgeving. Wat zijn de waarden van ‘new 
towns’ zoals de Zuidas of  Almere, en hoe reageren de 
gebruikers hierop? Op vr 23 september nodigt Michiel van 
Iersel van onderzoeksplatform Failed Architecture onder de 
titel Fun to failure, architecture in ruin architect Douglas 
Murphy uit naar aanleiding van zijn boeken over de relatie 
tussen moderne architectuur en ideeën rond falen. Op vr 
30 september spreken curator en schrijver Jes Fernie en 
kunstenaar en schrijver Tony Chakar onder de titel 
Projection from Ruin over de transformerende kracht van 
vernietiging, over de ruïne en de geschiedenis van de ato-
nale muziek. Op vr 7 oktober wordt onder de titel Zuidas 
futures een paneldiscussie gepland onder leiding van Arjen 
Oosterman (Volume magazine) over de toekomst van de Zuidas. 
Telkens om 17u in Palace Ruin, op het Gustav Mahler plein bij 

trein- en metrostation Amsterdam Zuid. Meer info via taak.
me of  amsterdam.nl.

OSK Symposium: De ontwikkeling van het prototype 
van het Maison d’Artiste. Op do 22 september om 18u 
organiseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen een symposium over de ontwikkeling van 
het prototype van het ‘Maison d’Artiste’ zoals dat op dit 
moment tentoongesteld wordt door de TU Delft. Het proto-
type is gemaakt door Mick Eeckhout en zijn studenten op 
basis van het nooit gerealiseerde ontwerp door Theo van 
Doesburg en Cor van Eesteren. Sprekers zijn Mick Eekhout 
(hoogleraar productontwikkeling, TU Delft), Joris Braat 
(zelfstandig architect, Athene), Monique Suttorp (kunste-
naar, kleurendeskundige), Cindy Beckers (ingenieursbu-
reau Dordrecht), Joris Molenaar (architectenbureau 
Molenaar & Co Rotterdam) en Hans Beunderman (oud-
decaan Bouwkunde TU Delft); moderator is Bernard 
Colenbrander (hoogleraar Architectural Urban Design and 
Engineering, Technische Universiteit Eindhoven). KNAW, 
Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam 
(knaw.nl). Toegang gratis, aanmelden verplicht.

Lezingen in L’iselp. Op vr 23 september om 18u praat 
directeur Maïté Vissault onder de titel Le Temps des Biennales 
over de ‘expositieruimte’ binnen de actuele context van 
grote biënnaletentoonstellingen, over het meervoudige 
karakter van de culturele ruimte die ze vormen en de condi-
ties waarbinnen ze kunstenaarsoeuvres zichtbaar maken. 
Op wo 12 oktober om 18u start een vierdelige lezingency-
clus door Denis Laoureux over het oeuvre van Marcel 
Broodthaers, onder de titel Marcel Broodthaers entre réalité(s) 
et fiction(s). De andere lezingen volgen op di 18 en wo 26 
oktober, en op wo 2 november. L’iselp, Boulevard de 
Waterloo 31, Brussel (iselp.be).

Symposium over kunstenaarsinitiatieven en de stad. 
In het kader van Open Studio’s 2016 presenteren NICC en 
Studio Start op vr 23 september een symposium over de rol 
en het belang van kunstenaarswerkruimtes en -initiatieven 
in een stad. Centraal thema is de rol van het kunstenaars-
initiatief  en -netwerk in een stad in volle verandering. 
Internationale kunstenaars en experten uit Berlijn, 
Amsterdam en Londen bespreken concrete casestudy’s. 
BORN in Antwerp Headquarters, Kattendijkdok-Oostkaai 
21, 2000 Antwerpen. (openstudios.be)

14de Internationaal Forum – Sculpting Nature: land-
art, ecoart, bioart. Van do 29 september tot za 1 oktober 
vindt in Antwerpen en Brussel het 14e Internationaal 
Forum van sculpture network plaats. sculpture network 

11 10
Open: wo-vr/Wed-Fri: 13:00 —17:00
          za-zo/Sat-Sun: 11:00 —17:00
           www.vleeshal.nl 

Amanda Ross—Ho
25.09.2016 —11.12.2016

Opening: 24.09. 2016, 17:00 —19:00
Vleeshal Markt, Middelburg

: 
een tentoonstelling van gerlach en koop, Bonnefantenmuseum Maastricht, t/m 27.11.2016. Beeld: Marcel Broodthaers, Les double pieds.
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Rue Ravensteinstraat 23
1000 Brussels
+32 2 507 82 00 / bozar.be

Paleis voor schone Kunsten
Brussel 
Palais des Beaux-arts
Bruxelles
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Foto · Photo: Lyonel Feininger, Die Kirche von Mellingen, 1920. 
Loan from Von der Heydt-Museum, Wuppertal © SABAM Belgium 2016

www.smak.be

 Mens erger je niet  
 DE KEUZE VAN DE ERFGOEDBEWAKERS
 27.08... 23.10.2016

 ZVI GOLDSTEIN
 25.06… 23.10.2016

 PETER DOWNSBROUGH  I  FROM TO
 11.09… 23.10.2016

 Uit de Collectie  INCONTRI CON MARIO MERZ 
 25.06… 30.10.2016

 THESE STRANGERS...Painting and People
 01.10.2016... 08.01.2017

 NAIRY BAGHRAMIAN
 26.11.2016...19.02.2017

 JAMES WELLING  I  METAMORPHOSIS
 28.01...16.04.2017

P R O G R A M M A  2 0 1 6 - ’1 7

    Painting and People   

01.10.2016… 08.01.2017

   These 
Strangers...

 data onder voorbehoud

www.zilton.com
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brengt kunstenaars, verzamelaars, kunstprofessionals en 
sculptuurliefhebbers uit heel Europa bijeen en telt momen-
teel duizend leden uit veertig landen. Jaarlijkse organiseert 
sculpture network een Forum. De editie van dit jaar wordt in 
België georganiseerd en gecureerd door de Nederlandse 
recensente en curator Anne Berk. Onder het thema Sculpting 
Nature: landart, ecoart, bioart worden lezingen en expositiebe-
zoeken georganiseerd. In landart, ecoart en bioart geven 
kunstenaars uitdrukking aan onze veranderde relatie tot de 
natuur. Sprekers zijn onder meer Nils Udo (D), bekend van-
wege zijn interventies in de natuur, Alan Sonfist (VS), pio-
nier op het gebied van de ecoart, en Koen Vanmechelen (B), 
die werkt met levende dieren. Experts zoals Clive Adams 
(GB), oprichter en directeur van het Centre for Contemporary 
Art and the Natural World, en Sue Spaid (VS), curator en 
schrijver, zetten de ‘groene kunst’ in perspectief. De lezingen 
vinden plaats op 30 september bij de Verbeke Foundation in 
Kemzeke. Het randprogramma op 29 september en 1 okto-
ber omvat bezoeken aan Middelheimmuseum te Antwerpen 
en privécollecties in Brussel, waaronder de Vanhaerents Art 
Collection en de Boghossian Foundation-Villa Empain. 
(sculpture-network.org)

Lezingen Nieuwe Vide: WIFI, Connectivity and Digital 
Utopianism. Naar aanleiding van de tentoonstelling WIFI, 
Connectivity and Digital Utopianism organiseert Nieuwe Vide 
een reeks lezingen, met op za 8 oktober Richard Vijgen, 
Theo Ploeg en Arie Altena als sprekers, en op za 22 oktober 
Josephine Bosma en Michael Stevenson. Nieuwe Vide, 
Minckelersweg 6, Haarlem. Meer info via nieuwevide.nl.

Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers. Micol 
Assaël op di 11 oktober, Dirk Stewen op di 18 oktober, 
Marina Pinsky op di 25 oktober, Keren Cytter op di 1 
november, Timur Si-Qin op di 8 november, Anne Imhof  op 
di 15 november. Telkens om 17u in De Ateliers, Amsterdam 
(de-ateliers.nl).

Symposium West: Art & Reality. Op za 29 oktober, in het 
kader van de Museumnacht Den Haag, organiseert West 
een symposium onder de titel Art & Reality met als sprekers 
onder anderen Ulf  Aminde, Edo Dijksterhuis, Marcel van 
Eeden, Jean Pierre Geelen, Jannet de Goede, Michael van 
Hoogenhuyze, Harmen de Hoop en Nina Polak. (museum 
nachtdenhaag.nl)

Artist talks PXL-MAD School of  Arts Hasselt. Naar 
aanleiding van haar tentoonstelling in PXL-MAD School of  
Arts Hasselt houdt Emmanuelle Quertain, laureaat van de 
recentste editie van de Young Belgian Art Prize, een lezing 
op do 17 november om 18u30. Meer info via pxl-mad.be.

Beeldende kunst
Zvi Goldstein. Distance and Differences. Met Distance 
and Differences brengt het S.M.A.K. de grootste overzichts-
tentoonstelling van het werk van Zvi Goldstein tot nu toe. 
Het museum toont maar liefst een derde van alle werken die 
Goldstein vandaag tot zijn beeldend oeuvre rekent, dat voor 
hem een aanvang neemt in 1978. In dat jaar verhuisde de 
Roemeense kunstenaar naar Jeruzalem en verscheen zijn 
manifest Center and Periphery (1978), waarin hij het 
onevenwicht beschrijft tussen de (dominante) globale cul-
tuur en lokale culturen. Gefascineerd door de globalisering, 
onderzoekt hij of  en hoe universaliteit en lokale identiteit 
hand in hand kunnen gaan. Tegelijk pleit hij in deze tekst 
voor avant-gardekunstvormen in de derde wereld, maar 

dan geïnformeerd door lokale thema’s en problematieken, 
om zo een evenwicht te vinden tussen centrum en periferie, 
tussen de derde wereld en het Westen. In Jeruzalem ging hij 
zelf  in de periferie van de dominante westerse cultuur (het 
‘centrum’) op zoek naar ‘premoderne cultuurvormen’. 
Beide polen zijn van belang voor zijn werk.
 Bij de start van zijn carrière in 1978 ontwierp hij een 
soort diagram dat als een rudimentair plan van zijn toe-
komstige oeuvre kan worden gelezen. Zijn werk wordt er in 
zes categorieën onderverdeeld – zoals Anomalies (1986
1987), Perfect Worlds, Possible Worlds (19542012), Black 
Hole Constructions (1990-1999)… – die in witte letters op 
zwarte rechthoeken zijn aangebracht. Daaronder lezen we 
de titels van de werken die in de betreffende categorie thuis-
horen. De laatste versie van het diagram stamt uit 2014 – 
het geeft dus een overzicht van Goldsteins werk van 1978 
tot 2014 – en krijgen we meteen te zien bij het binnenko-
men van de tentoonstelling. De pseudowetenschappelijke 
vorm van het diagram keert in heel wat werken in de ten-
toonstelling terug. 
 Goldstein vertrekt in zijn werken vanuit ‘niet-westerse’ 
problematieken en gebruiken. Terugkerende thema’s zijn bij-
voorbeeld windstromingen – waar westerlingen zich weinig 
van bewust zijn – irrigatietechnieken en (lokale) plantkunde; 
zaken die aan de ene kant een sterk lokale of  individuele 
dimensie bezitten, maar voor de derde wereld vaak de draag-
wijdte hebben van grensoverschrijdende problemen. 
Vegetable Construct (1994) bestaat uit een strakke structuur 

van deels parallel lopende buisjes die naar irrigatiesystemen 
lijken te verwijzen. Bovenop de buisjes zijn rechthoekige 
bordjes met prints van groenten aangebracht die alluderen 
op de werkzaamheden van de kunstenaar in zijn eigen moes-
tuin in Jeruzalem. Goldstein verwijst zo naar de niet-westerse 
oorsprong van veel dagelijkse groenten in het Westen. Hij 
kaart de invloeden van buitenaf  op het Westen aan, om zo de 
westerse dominantie in vraag te stellen. Vergelijkbaar is het 
werk African Plant (1991), waarin Goldstein het begrip ‘exo-
tisme’ centraal stelt met behulp van een uitvergrote botani-
sche prent. Het werk Wedding (1995) combineert dan weer 
het beeld van ronddraaiende rokken op een oosters huwelijk 
met het ‘meten is weten’-principe van de westerse wereld, 
opgeroepen door een heleboel stokmeters. De vrijheid van 
het textiel en de dans, en de rationaliteit van de wetenschap, 
worden samen opgesloten in een vitrinekast, die plots ook 
iets weg heeft van een kweekkast. Goldsteins interesse in hoe 
niet-westerse culturen omgaan met techniek en wetenschap, 
doet denken aan de manier waarop Joseph Beuys techniek 
met natuurelementen confronteerde. Voor beide kunste-
naars hebben deze associatieve confrontaties de betekenis 
van een vruchtbare co-existentie van – ogenschijnlijk – 
tegengestelde krachten. Goldsteins kleurrijke compositie van 
rokken en meters suggereert dat er een meerwaarde schuil-
gaat in de wisselwerking tussen centrum en periferie, net 
zoals Beuys’ Erdtelephon (1968), een telefoon aangesloten op 
een klomp aarde, een uitwisseling tussen natuur en techniek 
oproept die tot productief  denken aanzet.

Zvi Goldstein

Methodology Wall, 1978-2014. Foto: Dirk Pauwels

Cesena, 1967  | © Guido Guidi

Guido Guidi
Vernissage le 24 septembre 2016 de 14.00 à 20.00
Exposition du 25 septembre au 11 décembre 2016

Opening op 24 september 2016 van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 25 september tot en met 11 december 2016

Col tempo

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

De witteraaf - Fondation A - Guiido Guidi 02.2.qxp_De witte raf  27/08/16  22:19  Page1



De Witte Raaf  – 183 / september – oktober 2016 Ondertussen 10

SJOERD BUISMAN

ALEXANDRA CROUWERS

JULIEN COULOMMIER

WERNER CUVELIER

MARIO DE BRABANDERE

KAREL DE MEESTER

JO DE SMEDT

ERIC DE SMET

NORMAN DILWORTH

PAUL GEES

PATRICK LEBRET

30 jaar Galerij De Ziener 

JEAN-GEORGES MASSART

PAUL MOREZ

WALTER SWENNEN

ROELAND TWEELINCKX

CAROLINE VAN DAMME

PHILIPPE VANDENBERG

FRANK VAN HIEL

ELKE VAN KERCKVOORDE

JOHN VAN OERS

STEFAAN VERMUYTEN

MAURICE WYCKAERT

Open / ouvert:  
dinsdag - zondag / mardi – dimanche, 12 > 18, 
donderdag / jeudi, 12 > 20

De Markten - Oude Graanmarkt 5  
Vieux Marché aux Grains - Brussel 1000  
Bruxelles - 02 512 34 25 - www.demarkten.be 
De Ziener v.z.w. - Stationsstraat 55 - 1730 Asse - 
0472 55 25 70 - www.deziener.be

30 jaar De Ziener

www.deziener.be
info@deziener.be

tel/fax 02 452 77 86
gsm O472 55 25 70

de ziener

TENTOONSTELLING /  
EXPOSITION:  
04.09.2016 > 09.10.2016

sep × dec 2016
www.netwerk-art.be

NETWERK / 
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

Groepstentoonstelling 

SURPRISE
Netwerk Archief / Lida Abdul / Roel Backaert /  

Vincen Beeckman / buren / Jana 
Cordenier / Marc Ghijsels / Binelde 
Hyrcan / Lola Lasurt / Ivo Provoost & 
Simona Denicolai /  
Grethell Rasúa / Dimitri 
Vangrunderbeek / Floris Vanhoof  
+ acties van Rik Moens

za. 24.09 > zo. 11.12 2016

Openingsevent za. 24.09 × 1400 > 1800

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

‘IMPOSSIBLE 
THINGS DON’T 
KNOW THEY 
ARE IMPOSSIBLE.’
W. DISNEY

CINEMATEK, Baron Horta 9, 1000 Brussels
02 551 19 19 - www.agedorfestival.be

E X P R M N T L F I L M F E S T I V A L

06.10—11.10—2016

DeWitteRaaf.indd   1 01/09/16   10:29
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Terwijl de werken op inhoudelijk vlak draaien om de logi-
ca’s en thematieken van de ‘periferie’ – in confrontatie met 
westerse principes – is hun vormgeving zonder meer wes-
ters. De werken zien er industrieel uit – de meeste onderde-
len zijn industriële standaardelementen of  werden machi-
naal vervaardigd – en verraden geen spoor van de hand van 
de maker. Zo wordt dan weer de invloed en dominantie van 
het ‘centrum’ benadrukt.
 Merkwaardig is dat de meeste werken tegelijk een aantal 
principes uit de premoderne westerse schilderkunst overne-
men. Om te beginnen zijn het vrij ‘ondiepe’ wandsculptu-
ren die doen denken aan oude reliëfs. Ze zijn meestal opge-
bouwd uit een centraal gedeelte dat bestaat uit een of  
meerdere rechthoekige vlakken, en dat aan een of  twee zij-
den geflankeerd wordt door objecten, waardoor een diptiek 
of  triptiek wordt gesuggereerd. Zo bestaat Perfect Worlds, 
Possible Worlds (A,B) (1989-2000) uit twee ondiepe vitrine-
kastjes naast elkaar, met rechts ervan de ingekaderde tekst 
‘There is another Third World’. De linkse kast, die iets hoger 
is, bevat enkele objecten die gemaakt zijn uit plastic buizen 
en veel weg hebben van wetenschappelijke instrumenten. 
De tweede kijkkast, die iets breder is, werd afgesloten met 
een donkere, spiegelende glasplaat. De inhoud ervan is 
onzichtbaar, de bezoeker ziet enkel zichzelf  weerspiegeld. 
Zoals de vitrines de getoonde objecten ‘bijeenhouden’ en er 
daardoor betekenis uit puren, zo houden de triptieken en 
diptieken een heleboel metaforen en symbolen samen die 
een complex geheel vormen.
 De twee voornaamste formele categorieën waarin het 
werk van Zvi Goldstein uiteenvalt, namelijk de vitrinekas-
ten en de polyptieken, bewerkstelligen uiteindelijk eenzelfde 
resultaat. Het inzetten van bestaande (westerse) methoden 
om beelden, metaforen en betekenissen bijeen te plaatsen 
en met elkaar in dialoog te brengen, doet een oeuvre ont-
staan dat niet alleen inhoudelijk erg beladen is, maar ook 
formeel ontelbare referenties aan de kunst- en cultuurge-
schiedenis bevat. Het zijn net deze ‘arbitrair’ ogende combi-
naties van referenties, en de spontaniteit die ze soms bezit-
ten, die dit oeuvre indringend maken en de beschouwer vol 
frisse ideeën achterlaten. Louis De Mey

p Zvi Goldstein, Distance and Differences, nog tot 23 oktober 
in het S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, 9000 Gent (09/240.76.01; 
smak.be). 

Meervoud in Emergent, Veurne. Voor de groepstentoon-
stelling Meervoud hanteert de galerie Emergent in Veurne 
dezelfde strategie als bij de eerdere tentoonstellingen Positie 
kiezen en De burgemeester van Veurne. Rond een breed thema 
wordt werk van ruim een dozijn kunstenaars verzameld en 

uiterst verzorgd tentoongesteld in het neogotische Huis de 
Valk op de Grote Markt. Gevestigde waarden als Eran 
Schaerf  en Eva Meyer, eerder te zien op Documenta IX in 
1992 en de Biënnale van Venetië in 1993, staan broederlijk 
naast minder bekende namen. Samenstellers zijn artistiek 
coördinator Frank Maes en kunstenaars Jerry Galle en Bas 
van den Hurk, die er ook eigen werk tonen. Hun selectie 
omvat, zo stelt de folder, ‘voorstellingen van meervoud en 
complexiteit’, waarbij ‘complex’ een geheel is ‘dat meer is 
dan de som van de delen’. 

Het werk van Werner Cuvelier, dat een plaats kreeg op de 
ondergrondse verdieping, is een van de hoekstenen van de 
expositie, die zich over vier verdiepingen uitstrekt. Het 
kleurrijke Cirkel – vierkant – ruit (19952005) bestaat uit 
geometrisch beschilderde cirkelvormige kaasdoosjes die 
zich laten lezen als fictieve taartdiagrammen. Al in zijn 
Statistic Projects, gemaakt vanaf  de vroege jaren zeventig, 
verwerkte Cuvelier statistische data volgens een strak pro-
tocol tot abstracte vormen. Statistieken en diagrammen 
worden ingezet om de wereld leesbaar en bevattelijk te 

Werner Cuvelier

Cirkel – vierkant – ruit, 1995-2005. Courtesy Werner Cuvelier en galerie de Ziener, Asse

Galerie Greta Meert

07.10 – 08.11.2016

MADE  
IN JAPAN

FROM THE FIFTIES  
UNTIL NOW

18.11 – 18.12.2016

KIMSOOJA 
WEAVING THE WORLD  

THREAD ROUTES
CHAPTER 2
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Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein z/n 
1853 Strombeek-Bever 

www.ccstrombeek.be

Open 7/7, ma-za 10-22u,  
zo 10-18u, gratis toegang
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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 
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of  Piranesi's oeuvre and 
thinking are examined, with 
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polemical and theoretical 
works and texts and on the 
visual and compositional 
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Lovers on a bench 
Hubert Peeters. Minnegedichten 1944-1995 
Layout: FOREST (Joris Kritis & Richard Venlet)

Deze bundel bevat een 
selectie van minnegedichten 
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en pop-art collectioneur 
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Architectuur, een gebruiksaanwijzing 
Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 
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Bekaert (1928). De 
gerichte thematische 
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overzicht op de debatten 
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1950. 

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

De God die zijn vrouw had opgegeten 
Paul De Vylder 
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kunsthistoricus en 
voormalig docent semiotiek 
aan het KSAK Paul De 
Vylder (1942°), heeft een 
intrigerend en meeslepend 
essay geschreven over de 
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de taal.
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On the Function and Meaning of the Staffage in Giovanni Battista Piranesi’s Vedute 
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Steven Jacobs
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maken, maar door de veelheid aan kleurencombinaties en 
vormvariaties, en de exhaustieve en meticuleuze ordening, 
lijkt Cuvelier die leesbaarheid juist te ondergraven. Cuveliers 
werk wordt slim gecombineerd met twaalf  schetsen van de 
Duitse schilder en filmmaker KP Brehmer, die in de jaren 
zestig en zeventig gelijkaardige pogingen deed om politieke 
trends te visualiseren. Voor Seele und Gefühl eines Arbeiters 
(Sketches) (z.d.) baseert Brehmer zich op de gelijknamige 
studie van Rexford B. Hersey, die de emoties van arbeiders 
categoriseerde en in een soort notenbalken onderbracht.
 Cuvelier en Brehmer ondervragen de drang naar orde 
door de ‘informatiseringswoede’ op de spits te drijven. Het 
werk van Jerry Galle op de gelijkvloerse verdieping sticht 
verwarring door in te grijpen op de apparatuur die we voor 
die informatisering gebruiken. Hij manipuleert de binaire 
systematiek van computers zodat ze geen eenduidig leesbare 
output meer genereren. Zijn digitaal gedicht I_want (z.d.) is 
algoritmisch gegenereerd. De verzen, woorden en tekens op 
het scherm worden zo door de software bewerkt dat ze voort-
durend verspringen. Betekenissen verschuiven, letters vor-
men onbestaande woorden. Er ontstaat een vorm van 
onvoorspelbaarheid, onzekerheid, die haaks staat op wat we 
van informatica verwachten. Galles robottekeningen van 
eenvoudige meetkundige figuren zoals Attempt for a Triangle 
(robot) (2012) zijn door manipulatie van de tekensoftware 
verworden tot een wirwar van twijfelende lijnen.
 Galle treedt hiermee in dialoog met de reeks elastic works 
van de Israëlische kunstenaar Eran Schaerf, isometrische 

lijntekeningen met elastiek en touw op de muur. Bij Schaerf  
valt de eenvoudige heldere lijnvoering van de werken niet 
terug te leiden tot een herkenbare vorm. Daarnaast presen-
teert hij met de Duitse filosofe Eva Meyer de film She Might 
Belong to You (2007) – een onderdeel van hun installatie She 
Might (Combination #1) (2007-2013) – alsook de daarin 
gebruikte kostuums en enkele filmstills, die beide op tafels 
zijn uitgestald. De film vermengt zelfgeschoten beelden met 
scènes uit de speelfilms Alle Jahre wieder (1967) en Desperate 
Journey (1942), en de documentaire Zwischen Hoffen und 
Bangen (2003) met found footage uit 1937 en 1939. Alle 
spelen zich af  in Münster. De kostuums, vreemde beige pak-
ken met blauwe of  roze lappen op de borst, om een schou-
der of  aan de onderbenen, zijn op een dusdanige wijze op de 
tafels gelegd dat ze niet meteen als kledingstukken herken-
baar zijn. De verwarrende en anachronistische mengeling 
van realiteit en fictie die de film typeert, wordt door de pre-
sentatie naast de kleurrijke, textielcomposities van de kos-
tuums herleid tot enkele abstracte vormen.
 In de laatste zaal op deze verdieping heeft de Nederlandse 
Eylem Aladogan met Excavating Memories (2013) eenzelfde 
basisfiguur gebruikt om drie verschillende werken te 
maken: de potloodtekening memory 1a, de frottage memory 
1b en het keramische werk memory 1c. De hoekige lijnen-
compositie blijft altijd herkenbaar, maar krijgt, zoals bij de 
herinneringen van verschillende personen aan eenzelfde 
situatie, bij elk werk een andere toon. In de zaal weerklinkt 
het geluid van Koorvorming – Music for the unconcious col
lective (2016), een installatie van Jo Caimo met tientallen 
kleine luidsprekertjes waaruit stemmen opklinken.
 Op de hogere verdiepingen zijn nog enkele kamervullende 
installaties terug te vinden. Bas Van den Hurk en Koen 
Delaere hebben een kamervloer met vlasstengels bedekt. De 
weliswaar poëtische ingreep lijkt niet echt ingegeven door 
de drie ingekaderde werken die ze aan de muur presenteren. 
Chris Swart heeft twee duistere schilderijen met oplichten-
de verf  in het schijnsel van een gloeilamp opgehangen 
(Spook, 2016). Voor Underneath It Is Boiling (2016) zette 
Thomas Swinkels het afgietsel van een rioolrooster uit 
Breda verticaal zodat de onderkant zichtbaar wordt. Door 
ook historisch beeldmateriaal van Breda in de sculptuur te 
verwerken, voegt hij een tijdsdimensie toe. De bijdrage 
Evaluated van de Amerikaanse designer en antropoloog Sue 
Ferge omvat een reeks video-interviews: gesprekken met 
Syrische vluchtelingen waarin gepeild wordt naar de bete-
kenis van brood, en met gevluchte designers rond de vraag 
naar ‘wat open design voor hen zou kunnen betekenen’. 
Helemaal boven op de zolderverdieping hing het collectief  
De Geuzen banners met bekende vrouwenkoppen aan de 
spanten van de dakconstructie (Female Icons, 2010).
 Meervoud omvat meer dan zestig werken. Daar is voldoen-
de kwaliteit bij, en soms gaan de werken verrassende dialo-
gen met elkaar aan, maar het vage alibithema helpt nauwe-
lijks om die inzichtelijk te maken. Birgit Cleppe

p Meervoud, tot 18 september in Emergent, Grote Markt, 
8630 Veurne (058/31.15.19; emergent.be).

gerlach en koop: The Third Policeman (1967) van de Ierse 
schrijver Flann O’Brien wordt wel beschouwd als een van 
de eerste postmoderne romans. In het boek wordt de lezer 
door een anonieme ik-figuur meegevoerd in een wereld 
waarin feit en fictie op onnavolgbare wijze door elkaar 
lopen. Op een zeker punt in de roman belandt de hoofdper-
soon in een politiebureau waar hij allerlei vreemde ruimtes 
en voorwerpen aantreft, waaronder een speer die hem al 
prikt vijftien centimeter vóór de punt hem raakt. Als hij een 
van de agenten vraagt hoe dit mogelijk is, krijgt hij als ant-

woord: ‘What you think is the point is not the point at all 
but only the beginning of  the sharpness.’ Dit citaat gebruik-
ten gerlach en koop om tot de titel te komen van hun ten-
toonstelling: : (ofwel een dubbele punt). In de inleidende 
tekst is te lezen hoe het oorspronkelijke citaat uit The Third 
Policeman tijdens de voorbereiding steeds verder werd inge-
kort, waardoor uiteindelijk alleen een dubbele punt over-
bleef. Nazicht leert echter dat in de oorspronkelijke passage 
uit de roman van O’Brien helemaal geen dubbele punt voor-
komt. De dubbele punt is er door de kunstenaars aan toege-
voegd, om vervolgens alle woorden te schrappen totdat 
alleen het toegevoegde leesteken overbleef. Een titel als een 
koekoeksjong.
 Volgens de kunstenaars is de dubbele punt een metafoor 
voor de museumcollectie, die zowel opsomming is als citaat. 
Aan de ene kant is er het streven naar een encyclopedische 
volledigheid, maar tegelijkertijd is er het besef  dat de col-
lectie grotendeels het gevolg is van keuzes. Naarmate de 
verzameling groeit, wordt elke nieuwe keuze steeds meer 
bepaald door de keuzes die daarvoor al zijn gemaakt. 
 : is een door gerlach en koop samengestelde collectiepre-
sentatie gecombineerd met eigen werk in het Bonnefanten-
museum. Collectiepresentatie is niet helemaal de juiste 
term, want het kunstenaarsduo thematiseert vooral het 
tentoonstellen zelf.
 Door subtiele handelingen – zelf  zeggen ze dat ze meer 
kiezen en aanwijzen dan zelf  iets maken – veranderen ger-
lach en koop vaak doodnormale voorwerpen op zo’n manier 
dat het gangbare gebruik ervan tegelijk wordt ondermijnd 
en bevestigd. In Maastricht tonen ze onder andere hun 
Verminderde ruimte (2010), twee soortgelijke bureaus met 
ladeblokje die in elkaar zijn geschoven en door die aanpas-
sing niet geheel onbruikbaar, maar in ieder geval wel min-
der bruikbaar zijn gemaakt. In plaats van meer bureau-
ruimte is er nu minder ruimte: zo ongeveer een halve 
heupbreedte. Het in elkaar schuiven van objecten en ‘iden-
titeiten’ kan als metafoor van de praktijk van een kunste-
naarsduo worden gelezen. gerlach en koop zijn met twee, 
maar werken als een. Hun kunstenaarsnaam is een samen-
voeging van beide achternamen, en bovendien volledig in 
onderkasten. Zelf  zeggen ze hierover: ‘Collectieven hebben 
geen centrale autoriteit, geen centrum. We schuiven alle 
verantwoordelijkheden in de richting van de ander, die ze 
weer terugschuift, en zo verder, totdat alles ergens onder 
het voegwoord ‘en’ is verdwenen.’
 Verantwoordelijkheid, autoriteit en auteurschap. 
Thema’s die in hun eigen praktijk van belang zijn, staan 
ook centraal in de tentoonstelling. Deze begon voor het duo 
met de ontdekking van een archiefsnipper die suggereert 
dat Marcel Broodthaers het aan hem toegeschreven werk 
Tank (1967-1970) niet zelf  maakte, maar ruilde met een 
kind. Dit brok mergel, dat door de toevoeging van een loden 
staafje inderdaad gelijkenis vertoont met een tank, wordt 
gepresenteerd in een negentiende-eeuwse toonkast die ger-
lach en koop bij toeval aantroffen in het gemeentehuis van 
Sint-Gillis (de geboorteplaats van Broodthaers). In dezelfde 
zaal wordt in een vitrine een foto gepresenteerd waarop 
Joseph Beuys naar een door hem gesigneerde overall wijst 
– het echte exemplaar ligt eveneens in de vitrine. De collec-
tie hedendaagse kunst van het Bonnefantenmuseum nam 
een aanvang in 1975 toen Beuys naar aanleiding van een 
expositie en lezing over zijn ‘Erweiterter Kunstbegriff ’ in het 
Bonnefanten al het door hem meegenomen drukwerk aan 
het museum schonk.
 Door zijn drukwerk te signeren maakte Beuys het onder-
deel van zijn oeuvre, maar gaf  hij tevens toe aan de com-
merciële kant van het kunstenaarschap. Beuys’ werk wordt 
geconfronteerd met de prent Gedicht – Poem – Poème / Change 
– Exchange – Wechsel (1973) van Broodthaers die deze com-

Eran Schaerf  & Eva Meyer

She Might (combination #1), 2007-2013
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WIFI 
Connectivity and Digital Utopianism 
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Met o.a. Dennis de Bel, Ryan S. Jeffery & Boaz Levin, 
Claudia Maté, Deep Lab, Natasha Taylor, Roel Roscam 
Abbing, Lance Wakeling, Richard Vijgen, Gábor 
Kerekes en Raluca Croitoru
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GABRIEL LESTER’S
UNRESOLVED
EXTRAVAGANZA
PENDING
UNTIL 6 NOV

ad-witteraaf.indd   1 08/09/16   10:27

mercialisering juist ondervraagt. In zijn editie telt de 
Belgische kunstenaar de waarde van zijn handtekeningen 
in dollars, ponden en marken bij elkaar op, om zo de ver-
markting van de kunstenaar en zijn kunst te thematiseren. 
Broodthaers, volgens gerlach en koop de antipode van 
Beuys, had een bijzondere interesse in ordeningen en ook 
veel plezier in het ondergraven ervan. In een aantal werken 
neemt hij het instituut museum als onderwerp en reflec-
teert hij kritisch op de context waarin kunst wordt gepre-
senteerd. Zoals bijvoorbeeld in de diptiek MuseumMuseum 
(1972): twee schijnbaar identieke afbeeldingen van zestien 
goudstaven. Op het linkerpaneel representeren de goudsta-
ven kunstenaars als Ingres en Duchamp – hun namen zijn 
onder de staven geschreven – terwijl ze rechts handelswaar 
als chocola en suiker vertegenwoordigen. De autoriteit en 
objectiviteit van het museum lijken wellicht vanzelfspre-
kend, maar ook in het museum is iemand aan het woord, 
aldus gerlach en koop. Er wordt gekozen en gewezen: ‘kijk, 
dit hier is kunst’.
 (Ver)wijzen doen ook gerlach en koop veelvuldig in hun 
werk. In deze tentoonstelling wijzen ze bovendien op din-
gen die makkelijk over het hoofd gezien kunnen worden en 
daartoe gebruiken ze de middelen van de (kunst)tentoon-
stelling: sokkels, titelkaartjes, zaalteksten, kunstobjecten 
van zichzelf  en van anderen. Een karakteristiek voorbeeld is 
een middeleeuwse reliekhouder in de vorm van een arm 
met twee uitgestoken vingers die een verdieping lager geëx-
poseerd wordt, maar – zo blijkt uit een kijkwijzer in de eer-
ste zaal – door het duo wel in hun tentoonstelling is opgeno-
men. Ze wijzen ook naar dingen die er níét zijn. Zo werden 
in de tentoonstelling een aantal elementen toegevoegd die 
alluderen op het werk van een kunstenaar die eerder een 
tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum hadden. Een 
paar hardloopschoenen verwijst naar twee fotowerken van 
Francis Alÿs met de titel L’imprévoyance de la nostalgie (1999, 
2006) waarop twee schoenen te zien zijn verbonden met 
een strik. gerlach en koop keren de titel van het werk om tot 
‘de vooruitziende blik van de nostalgie’ en voeren het onder-
werp van de foto in werkelijkheid uit. Maar wel met een ver-
schuiving, want waar op de foto’s een paar herenschoenen 
zijn afgebeeld, tonen gerlach en koop een paar sportschoe-

nen met in elkaar geknoopte sportsokken, mogelijk verwij-
zend naar de sportieve kunstpraktijk Alÿs, die veel werk al 
wandelend maakt.
 Het maken van deze collectiepresentatie betekent, aldus 
gerlach en koop, nog niet dat zij zichzelf  zien als kunstenaar/
curator. Tentoonstellingen maken is in hun kunstpraktijk 
even belangrijk als het produceren van het eigen(lijke) werk. 
Ze beschouwen de tentoonstelling als een medium op zich-
zelf. In dit geval zijn de werken uit de collectie van het 
Bonnefantenmuseum in zekere zin figuranten in een door 
het duo zorgvuldig geconstrueerde scenografie, maar het 
zijn geen stille figuranten. Hoewel gerlach en koop aan het 
woord zijn, spreken de door hun geselecteerde (of  geciteer-
de) kunstwerken evenzeer. Roosmarijn Hompe

p gerlach en koop:, tot 27 november in het Bonnefanten-
museum, Avenue Céramique 250, 6221 KX Maastricht 
(043/329.01.90; bonnefantenmuseum.nl).

Josef  Sudek. De tentoonstelling Josef  Sudek, Le monde à ma 
fenêtre in het Parijse Jeu de Paume bevat vooral kleine beel-
den, vaak niet groter dan het negatief, zonder visuele groot-
spraak of  opzichtige artistieke effecten. Ze zijn (nogal voor-
spelbaar) chronologisch en thematisch geschikt. De 
onderwerpen zijn spectaculair onspectaculair. Het gaat om 
poëtische observaties van de onmiddellijke leefwereld (in 
casu Praag en omgeving) van de fotograaf. De foto’s laten 
een bescheiden en in zichzelf  gekeerde fotograaf  vermoe-
den. Ze tonen ook dat Sudek, naarmate hij ouder werd, 
steeds dwarser inging tegen de vigerende fotopraktijken: 
terwijl de Europese fotografie na de Tweede Wereldoorlog 
zich ofwel tot de humanistische reportagefotografie, ofwel 
tot de steriele formele experimenten van de Subjectieve 
Fotografie bekende, keerde Sudek zich koppig af  van deze 
twee stromingen. Hier geen hijgerige jacht op de scoop of  
een halsbrekende ontwrichting van fotografische conven-
ties. Buiten een paar portretten van intimi, fotografeert hij 
hoofdzakelijk natuur, architectuur en stillevens. En toch, 
ondanks de geringe grootte van zijn beelden, ondanks de 
afwezigheid van een opzienbarend onderwerp, ondanks 

hun vreemde ‘oneigentijdsheid’, hebben ze een magnetise-
rende werking op de kijker.
 Josef  Sudek (1896-1976) werd eerder toevallig fotograaf. 
Opgeleid als boekbinder, kon hij zijn ambacht door het ver-
lies van zijn rechterarm tijdens de Eerste Wereldoorlog niet 
langer uitvoeren. Dan maar fotografie, een praktijk waar-
mee hij al kort voor de uitbraak van de Grote Oorlog even in 
contact was gekomen. Dat het kleinbeeldtoestel relatief  
gemakkelijk met één hand te bedienen viel, hielp uiteraard 
ook. De eerste inspiratiebronnen waren de picturalistische 
beelden van vóór de oorlog. Wat hem daarin aantrok, was 
niet zozeer de artistieke pretentie om fotografie op het niveau 
van de schilderkunst te brengen, wel de gevoeligheid voor 
licht en atmosfeer. In een van zijn eerste reeksen, gewijd aan 
de Sint-Vituskathedraal in Praag, speelt het licht de hoofd-
rol. Maar in tegenstelling tot het gestremde, zwaarmoedige 
licht van de picturalisten is dat van Sudek levendig, dartel, 
uitbundig: een stralend, jubelend licht stroomt de kerk bin-
nen en laat het interieur fonkelen. Het licht is hier telkens 
anders, telkens verrassend: het laat ronddwarrelend stof  
tintelen, het streelt een stenen haut-reliëf, kerkramen filte-
ren het tot een gestreept tapijt. Ook in zijn studiowerk als 
reclamefotograaf  tijdens het interbellum blijft hij uitermate 
gevoelig voor de manier waarop licht en materie met elkaar 
interageren. Terwijl hij in zijn reclamebeelden het licht voor-
al dienstbaar maakt aan een zo helder mogelijke articulatie 
van het onderwerp, zal hij het in de stillevens die hij vanaf  de 
jaren veertig maakt veel subversiever inzetten. Daar wordt 
het licht grillig, stuitert het door het beeld. 
 Het is aanlokkelijk om Sudeks beelden te interpreteren als 
symbolische verdichtingen van een geplaagde ziel, en zijn 
voorliefde voor natuur en licht als een symptoom te zien 
van een licht misantropisch karakter, getekend door de ver-
schrikkingen van de twee wereldoorlogen. Maar een derge-
lijke lectuur miskent de wezenlijk fotografische vraag die 
aan de basis van dit oeuvre ligt. In al zijn bescheidenheid 
blijkt Sudek immers een radicale fotograaf, dat wil zeggen 
iemand die de basiscondities van het fotografisch kijken zelf  
tot thema maakt. Zijn fascinatie voor licht deelt hij met de 
moderne fotograaf  en beeldend kunstenaar László Moholy-
Nagy. Net zoals deze laatste, definieert hij fotografie als de 
kunst van het licht, dat tegelijkertijd werkmateriaal en 
onderwerp is. Maar waar Moholy-Nagy het licht als een 
ingenieur manipuleert om zo nieuwe werelden te construe-
ren, kijkt Sudek wat licht doet met de bestaande wereld. Zijn 
fascinatie voor licht lijkt eerder aan te sluiten bij een oude, 
spirituele traditie van de christelijke lichtmystiek. Zie bij-
voorbeeld de adembenemende reeks The Magical Garden. De 
avondbeelden, gemaakt in de tuin van een bevriend archi-

zicht op de tentoonstelling ‘:’ van gerlach en koop, Bonnefantenmuseum, Maastricht, met werk van o.a. Daan van Golden (Sex Pistols, 1979),  
Oscar Jespers (Pottendraaier, 1921), Franz West (WEST PLAKKATE, 1997), Jan Slothouber & William Graatsma (cubische vitrine, 1962-1970)

foto: Manor Lux Photography

Josef  Sudek

Zondagnamiddag op het eiland Kolín, ca. 1922-1926
Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa (aankoop, 2000)

© erven Josef  Sudek
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tect, zijn wonderlijke studies van het samenspel tussen licht 
en donker. In één beeld uit de reeks staan lege, wit oplich-
tende stoelen wat verloren in een voor de rest in schemer-
duister gehulde tuin: spookachtige geraamtes die naar de 
kijker staan toegewend alsof  ze ons een onuitspreekbaar 
geheim willen toefluisteren.
 In zijn reeks The Window of  my Studio – zijn beroemdste 
serie, waar de tentoonstelling ook naar genoemd is – mani-
festeert het licht zich weer op een andere manier. Hier richt 
Sudek zijn toestel, ondertussen een kloeke grootbeeldca-
mera, simpelweg op een venster in zijn studio en legt hij vast 
wat er door (en op) het raam te zien is. Dat raam – wazig, 
bedauwd, beregend of  bezaaid met ijsbloemen – plaatst zich 
als een filter tussen fotograaf  en wereld. Wat Sudek cap-
teert, is de manier waarop het glas de buitenwereld tot een 
beeld omtovert. De ruit is niet zomaar een transparante 
doorkijk, maar opereert hier zoals de dunne lichtgevoelige 
pellicule in de fotocamera: beide ontvangen en transforme-
ren het weerkaatste licht van de wereld tot een onuitgege-
ven beeld. Wat slechts tijdelijk verschijnt op het raam, wordt 
in de fotografische emulsie gebrand.
 Ook in zijn panoramische beelden van Praag stelt Sudek 
het fotografische kijken zelf  aan de orde. Gemaakt met een 
aftandse camera, die de perspectivische vertekeningen 
eigen aan de breedhoeklens nauwelijks verdoezelt, tonen ze 
een vreemde, langgerekte stad, wegijlend aan de randen. De 
optische vervormingen van het panoramische formaat 

brengen gebouwen en straten samen in een vloeiende, lyri-
sche beweging. De blik van de kijker wordt afwisselend naar 
links of  rechts getrokken, of  soms via een snijdende, diago-
nale lijn de diepte van het beeld in. Ook in deze langgerekte 
beelden experimenteert Sudek met licht: slechts zelden kiest 
hij voor het harde licht van een zomermiddag, meestal gaat 
zijn voorkeur uit naar het gedempte licht van een bewolkte 
winterdag of  een late herfstavond. De stad verschijnt hier 
als een betoverende modulator van het licht. Het kleine for-
maat dwingt de kijker dicht bij het beeld te komen, het 
magische spel met licht laat hem uiteindelijk helemaal ver-
dwijnen in de feeërieke wereld die Sudeks camera aan ons 
openbaart. Steven Humblet

p Josef  Sudek, Le monde à ma fenêtre, tot 25 september in Jeu 
de Paume, 1 place de la Concorde, 75008 Paris 
(01/47.03.12.50; jeudepaume.org).

Beeldende kunst – terugblik
Urban Now. Sammy Baloji & Filip De Boeck. De antro-
poloog Filip De Boeck en de fotograaf  Sammy Baloji werk-
ten tussen 2013 en 2014 samen aan een onderzoekspro-
ject rond stad en stedelijkheid in Congo. Het project mondde 
uit in het boek Suturing the City. Living Together in Congo’s 

Josef  Sudek

Het venster van mijn atelier, ca. 1940-1950, Musée des Beaux-Arts du 
Canada, Ottawa (anonieme schenking, 2010). © erven Josef  Sudek

Josef  Sudek

In de betoverde tuin, 1954-1959
Musée des Beaux-Arts du Canada, Ottawa (anonieme schenking, 2010). © erven Josef  Sudek

Josef  Sudek

Het venster van mijn atelier, ca. 1940-1948, Musée des Beaux-Arts du 
Canada, Ottawa (anonieme schenking, 2010). © erven Josef  Sudek
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Urban Worlds en de door Devrim Bayar gecureerde rondrei-
zende tentoonstelling Urban Now: City Life in Congo. Boek en 
expo denken de relatie tussen tekst en beeld op een andere 
manier: terwijl de foto’s in het boek intiem verweven zijn 
met de tekst van De Boeck, ontbreekt die tekst in de tentoon-
stelling en hangen de beelden van Baloji haast contextloos 
op de muur. Toch blijven zij, dankzij enkele ingrepen van de 
curator, (relatief) leesbaar. Alhoewel geïnformeerd door de 
antropologische studie van De Boeck, krijgen ze hier de 
kans een eigen verhaal te schrijven.
 De tentoonstelling presenteert de Congolese stad als een 
verbrokkelde stad, een collage van hergebruikte en herbe-
stemde plaatsen. Een foto toont hoe het vervallen relict van 
een uit koloniale tijden stammende voetgangersbrug over 
de Lumumba-boulevard nu vooral wordt gebruikt als zon-
newering, een andere hoe het oude telecommunicatiecen-
trum gekraakt werd door de voormalige werknemers van de 
Congolese staatsradio en nu door hen is ingericht als woon-
ruimte, een derde hoe door bevolkingsdruk aan de rand van 
een kerkhof  sloppenwijken ontstaan… De curator spiegelt 

het bric-à-brac van de ‘geknutselde stad’ door de expo op te 
bouwen als een in de ruimte verstrooide puzzel. Zo opent de 
tentoonstelling met een wand vol in China gedrukte pos-
ters, fantasiebeelden van het ‘goede stedelijk leven’ zoals die 
in talloze Congolese interieurs kunnen worden teruggevon-
den. Ze tonen luxueuze en nette burgerlijke interieurs of  
bolides (al of  niet geflankeerd door blanke vrouwen in ver-
schillende staat van ontkleding) geparkeerd voor een wes-
ters ogende villa. Zelfs het groen dat het huis omringt, doet 
westers aan: een verzorgd gazon, omzoomd door een haag 
of  vol loofbomen. Op die met reclamebeelden bedekte muur 
hangt een ingelijste foto van Sammy Baloji van een recent 
opgeleverd deel van de zogenaamde Cité du Fleuve. Maar 
wat die Cité du Fleuve nu precies inhoudt, wordt pas twee 
zalen verderop duidelijk, waar een promotiefilmpje van de 
buitenlandse ontwikkelaar wordt afgespeeld. Tegelijkertijd 
betrekt deze zaal de Cité du Fleuve ook op andere en oudere 
vormen van stadsplanning. Een opname van de maquette 
van Kinkole City (een van de laatste volledig geplande stads-
zones die in de jaren zestig en zeventig ook gedeeltelijk werd 

gerealiseerd) en de reeks Essay on Urban Planning (over het 
verband tussen de afstand die malariamuskieten konden 
afleggen en de fysieke kloof  tussen zwarte en blanke woon-
wijken) maken duidelijk dat de Cité du Fleuve niet meer is 
dan een recente manifestatie van een op segregatie geba-
seerde urbanistiek. Pas nu begrijpt de bezoeker welke visie 
op de stad in het openingsbeeld van Baloji gepromoot wordt 
en hoe deze zich verhoudt tot de fantasiewereld in de 
Chinese posters.
 Wat stad en stedelijkheid in de Congolese context beteke-
nen, wordt nog specifieker ingevuld door deze fantasie van 
de globaal opererende projectontwikkelaar te confronteren 
met de particuliere droom van een plaatselijk individu. In 
een verduisterde ruimte achter de openingswand met foto’s 
worden een foto en een video van een opmerkelijk gebouw 
uit het Limete-district getoond. Het gaat om een twaalf  ver-
diepingen tellende werk- en woontoren in ziggoeratvorm 
die zonder hulp van professionele architecten werd bedacht 
en gerealiseerd door ‘le docteur’, de eigenaar van het pand 
en tevens gids van de gefilmde rondleiding. Op elke verdie-
ping van het nog onvoltooide bouwwerk beschrijft hij uit-
voerig welke functie die etage heeft (of  in de toekomst zou 
kunnen vervullen): de benedenverdieping is een dokters-
praktijk, de eerste verdieping biedt woongelegenheid, de 
tweede zou plaats kunnen bieden aan kantoren, de derde 
aan een luchtvaartschool, de vierde aan een restaurant… 
en met de twaalfde verdieping heeft het gebouw de functie 
van een uitkijktoren vanwaar men elk mogelijk gevaar in 
een oogwenk kan zien naderen. Net zoals de Amerikaanse 
wolkenkrabber bevat ook het ideale gebouw van le docteur 
een grote diversiteit aan functies. Het laat geen ruimte, hoe 
klein ook, onbenut, en vormt een kleine stad binnen de 
stad. Tegelijkertijd toont de video de inventiviteit en behen-
digheid waarmee le docteur de altijd aanwezige hindernis-
sen omzeilt. Zo wordt het ontbreken van een lift, het gevolg 
van de notoire onberekenbaarheid van de elektriciteitsvoor-
ziening, ‘goedgepraat’ door te wijzen op het heilzame karak-
ter van lichaamsbeweging. Daarenboven, zo onderstreept le 
docteur telkens opnieuw, zijn de treden ergonomisch en is de 
trap op elke verdieping voorzien van een bankje waarop de 
mensen tijdens hun klim even kunnen uitrusten.

zicht op de tentoonstelling ‘Sammy Baloji & Filip De Boeck — Urban Now: City Life in Congo’, WIELS, Brussel 
(inkom tentoonstelling). Foto: Sven Laurent

zicht op de tentoonstelling ‘Sammy Baloji & Filip De Boeck — Urban 
Now: City Life in Congo’, WIELS, Brussel (film van geleid bezoek aan ‘The 

Tower’, Limete-district, Kinshasa). Foto: Sven Laurent

Sammy Baloji

The Tower, Municipality of  Limete, Kinshasa, 2015

zicht op de tentoonstelling ‘Sammy Baloji & Filip De Boeck — Urban Now: City Life in Congo’, WIELS, Brussel
foto: Sven Laurent
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Niet alleen de ordening van de beelden in de tentoonstellings-
zalen, ook hun visuele kwaliteit draagt bij tot het gelaagde 
verhaal van de expo. Vooral hun vlakheid valt daarbij op. 
Baloji fotografeert zijn onderwerp frontaal waardoor er nau-
welijks dieptewerking optreedt: de straatbeelden zijn bijvoor-
beeld loodrecht op een huizenrij of  op een enkele gevel 
gericht, of  worden grotendeels gevuld door een groot bill-
board. Door die ‘vervlakking’ staan alle onderdelen van het 
beeld op hetzelfde niveau. Vooral in de straatbeelden draagt 
dit bij tot een rijke lectuur van de stad. Door gevels, straat, 
infrastructuur en mensen intiem op elkaar te betrekken, gaat 
de beweeglijkheid van de passanten over op de hardware van 
de stad (de architectuur en infrastructuur), die daardoor met-
een zijn soliditeit verliest. Maar hoe vluchtig de mensen in de 
straatbeelden ook zijn, het is hun onverwoestbare energie die 
de stad overeind houdt, door haar voortdurend opnieuw in 
elkaar te zetten, door in het puin telkens opnieuw de moge-
lijkheid te zien van een nieuw begin.  Steven Humblet

p Sammy Baloji & Filip De Boeck — Urban Now: City Life in 
Congo, 8 mei – 14 augustus 2016, WIELS Centrum voor 
Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel 
(02/340.00.53; wiels.org). De tentoonstelling reist nog 
naar Galerias Municipais/EGEAC (Lissabon) en The Power 
Plant (Toronto).

Aanwinsten
Stedelijk Museum ontvangt omvangrijke schenking 
van Duitse verzamelaar Thomas Borgmann. Eind juni 
maakte het Stedelijk Museum te Amsterdam bekend dat het 
een omvangrijke schenking ontvangt van de Duitse verzame-
laar Thomas Borgmann. De schenking bestaat uit zo’n zes-
honderd werken van onder meer Cosima von Bonin, Cerith 
Wyn Evans, Jack Goldstein, Michael Krebber, Lucy McKenzie, 
Matt Mullican, Jeroen de Rijke/Willem de Rooij en Heimo 
Zobernig. Het gaat om kunstenaars die in de jaren negentig 
doorbraken. De verzameling is samengesteld met veel zorg en 
met aandacht voor relevante ontwikkelingen binnen de ver-
schillende oeuvres, en omvat schilderijen, installaties, colla-
ges, sculpturen, fotografie, werk op papier en film. Thomas 
Borgmann heeft een speciale band met het museum, dat hij 
in de jaren zestig voor het eerst bezocht. Hij prijst de hoge pro-
fessionele standaard van de medewerkers, en het dynami-
sche en gedurfde tentoonstellingsprogramma. Van een aan-
tal vertegenwoordigde kunstenaars – zoals Wolfgang 
Tillmans, Cosima von Bonin en Lucy McKenzie – verzamelt 
het museum al jaren werk en verzorgde het eerder al soloten-
toonstellingen. Andere kunstenaars (Enrico David, Thomas 

Eggerer, Cerith Wyn Evans, Jutta Koether, Henrik Olesen, 
Jorge Pardo, John Stezaker…) waren tot dan toe afwezig in 
Nederlandse museumcollecties en krijgen dus eindelijk een 
plek in de ‘Collectie Nederland’. Tot de schenking behoort ook 
Subject Driven van Matt Mullican, een omvangrijke installatie 
die een overzicht geeft van zijn gehele oeuvre tussen 1970 en 
2008. Thomas Borgmann geeft ook een groep van tien 
belangrijke werken (waaronder grote installaties) van Isa 
Genzken en Martin Kippenberger in langdurige bruikleen. 
Voor 2017 is een tentoonstelling gepland met een represen-
tatieve selectie uit de nieuwe aanwinsten. (stedelijk.nl)

Museum Boijmans Van Beuningen verwerft corres-
pondentie James Lee Byars en Flor Bex. Met de steun 
van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en de 
BankGiro Loterij heeft Museum Boijmans Van Beuningen 

de complete correspondentie tussen de Amerikaanse kun-
stenaar James Lee Byars en de Belgische voormalige ten-
toonstellingsmaker en museumdirecteur Flor Bex verwor-
ven. Bex leerde Byars kennen tijdens diens eerste expositie 
in de Wide White Space Gallery in Antwerpen in 1969. 
Byars reisde als kunstenaar voortdurend rond en hield 
onder meer via post contact met de internationale kunstwe-
reld. De vele poststukken die de aankoop bevat, nemen uit-
eenlopende vormen aan en kunnen beschouwd worden als 
beeldend werk op zich. Volgens het Boijmans ontsluiten ze 
een belangrijke artistieke periode in het leven van Byars. In 
combinatie met de brieven van Byars aan Wies Smals 
(oprichter De Appel) en de integraal gepubliceerde brieven 
aan collega-kunstenaar Joseph Beuys zouden ze een goed 
inzicht bieden in de werkwijze van Byars. (boijmans.nl)

Publicaties 
Donald Judd: The Multicolored Works. In 1993 ont-
ving Donald Judd de tweejaarlijkse Sikkensprijs. Het plan 
was dat de Amerikaanse kunstenaar de traditioneel hier-
mee verbonden ‘Mondriaanlezing’ zou geven, op 27 novem-
ber in het Amsterdamse Concertgebouw. Enkele dagen 
voordien werd de kunstenaar echter ernstig ziek en in aller-
ijl naar de Verenigde Staten gerepatrieerd. De lezing die 
Judd voor de gelegenheid geschreven had, werd vertaald 
naar het Nederlands en op de avond zelf  voorgelezen door 
Rudi Fuchs, toenmalig voorzitter van de Chinati Foundation 

Brief  van James Lee Byars aan Flor Bex, 7 december 1985, goudpotlood op 
mat rood papier met rood koordje, 78 x 58 cm
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Brief  van James Lee Byars aan Flor Bex, 5 maart 1979, potlood op dun wit 
papier met gedroogde bloemblaadjes, 23 x 242 cm
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in Marfa, Texas, en jarenlang een vertrouweling van Judd. 
Some Aspects of  Color in General and Red and Black in Particular 
(1993) luidt de titel en het is de laatste tekst die Judd schreef  
– hij overleed in februari 1994.
 De tekst is vergelijkbaar met de andere geschriften van 
Judd over zijn beeldend werk, in het bijzonder de canonieke 
tekst Specific Objects uit 1965, en omvat breedvoerige 
bespiegelingen over het werk van andere kunstenaars naast 
aforistische uitspraken over de maatschappij. Een legitima-
tie of  duiding van het eigen werk geeft Judd nauwelijks. 
Aan de veelkleurige of  zogenaamde ‘Zwitserse’ werken die 
de kunstenaar in 1984 begon te maken, wijdt hij in de pagi-
nalange tekst slechts één korte paragraaf. Deze totaal nieu-
we groep werken vond zijn aanleiding in de tentoonstelling 
Skulptur im 20. Jahrhundert in het Merian park te Basel, 
waarvoor Judd een grootschalige balk in cassettes van 
gekleurd staal liet fabriceren door de Zwitserse meubelfabri-
kant Lehni AG. Een jaar voordien was de kunstenaar 
geboeid geraakt door een gekleurd stalen rek in zijn galerie 
in Zürich, de Galerie Verna. De uitnodiging voor de tentoon-
stelling in Basel greep hij aan om in de staalfabriek met het 
materiaal te experimenteren en totaal nieuw en veelkleurig 
werk te ontwikkelen.

Het eerste grootschalige vloerwerk raakte in Basel zwaar 
beschadigd en is teloorgegaan. Het tweede gelijkaardige 
werk dat Judd kort nadien liet fabriceren, bevindt zich in de 
collectie van Anton en Annick Herbert in Gent (Untitled, 
1984). Van dit soort vloerwerken maakte Judd uiteindelijk 
slechts zes exemplaren, waarvan zowel het Stedelijk 
Museum Amsterdam als het Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam een exemplaar bezitten. Judds 
experimenten met kleur resulteerden voornamelijk in klei-
nere wandwerken. In totaal zou het gaan om zo’n 170 
stuks, gerealiseerd in de periode van 1984 tot 1991. 
Ondanks dit grote aantal worden de veelkleurige werken 
niet meteen als een belangrijke groep binnen het oeuvre 
aanzien. De meningen over deze werken durven nogal uit-
eenlopen. De kleinere werken worden vaak smalend afge-
daan als decoratieve objecten voor de minder gefortuneerde 
verzamelaar die toch een Judd wil aanschaffen – in die peri-
ode had de kunstenaar nu eenmaal voortdurend fondsen 
nodig om zijn grootse plannen in Marfa te bekostigen. Voor 
rigide minimalisten vormt het volledige veelkleurige werk 
een doorn in het oog: het overvloedige en bijwijlen lyrische 
kleurgebruik valt moeilijk te rijmen met het gereduceerde, 
spaarzame idioom van de strenge minimalist.

Het voorliggende boek, uitgegeven door de Chinati Foundation 
en samengesteld door directrice Marianne Stockebrand, wil 
het heersende beeld en begrip van de veelkleurige werken van 
Judd resoluut bijstellen. Naast een herdruk van de 
Mondriaanlezing van Judd bevat het boek uitmuntende 
essays van Richard Shiff, William Agee en Stockebrand zelf. 
De oorsprong van Judds exploratie van de mogelijke toepas-
singen van kleur, zo betogen de drie auteurs in koor, valt terug 
te brengen tot zijn eerste stappen als kunstenaar in de schil-
derkunst. Elk op hun manier betogen ze dat de veelkleurige 
werken aanzien kunnen worden als een voortzetting van 
Judds ambitie om werk te maken dat noch schilderkunst noch 
sculptuur is, maar wél elementen van beide media gebruikt. 
De primaire inzet van de veelkleurige werken, zo stellen ze, is 
de ruimtelijke articulatie van de picturaliteit van kleur. Met 
deze werken, zo stelt Shiff, ‘bouwt’ Judd met kleur in de ruim-
te; in het geval van de wandwerken doet hij dat bovendien op 
de plaats waar traditioneel het platte vlak van het schilderij 
wordt gepresenteerd. In de Mondriaanlezing geeft Judd trou-
wens aan dat Pollock, Newman, Rothko en Still ‘de beste kun-
stenaars’ zijn geweest die hij kende, maar dat ze wellicht wel 
‘de laatste schilders’ zijn geweest. Judd kwam tot het besef  dat 
de verdere exploratie van kleur niet langer op een plat vlak 

zichten op de tentoonstelling ‘Donald Judd – The Multicolored Works’, The Pulitzer Foundation for the Arts, 2013. © Judd Foundation. Licensed by VAGA, New York, NY. Foto: Florian Holzherr
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Nieuwe publicaties
• Vaast Colson. Wolken & straaljagers. Antwerpen: Clean 

Press, 2015. 52 blz. 26 afb. Oplage 200 exemplaren. 

Het laatste kunstenaarsboek van Vaast Colson is een buitenbeentje. 
Het bevat enkel foto’s van wit poeder en een titel met twee woorden, 
die als metaforen zijn bedoeld. Op de eerste foto ligt het poeder in de 
vorm van een ‘wolk’. Op de volgende foto is met het poeder een lijntje 
getrokken dat een witte streep van een ‘straaljager’ zou kunnen 
voorstellen. Elke foto toont nieuwe streepjes die het beeldvlak in een 
andere richting doorsnijden en daarna weer verdwijnen. De reeks 
eindigt met een leeg vlak. Het is duidelijk dat we kijken naar een 
ritueel uit het nachtleven. De sequens van de pagina’s geeft het ritme 
aan van het ‘verbruik’. Het piepkleine formaat zorgt ervoor dat het 
boekje niet al te zeer opvalt voor de controlerende overheid. 

• Tine Melzer. Taxidermy for Language Animals. Zürich: 
Rollo Press, 2016. 464 blz. ISBN 978-3-906213-10-1

Het gebeurt niet vaak dat men een boek bij het zien van de cover 
en de titel onmiddellijk wil inkijken en lezen. Toen ik op een 
website Taxidermy for Language Animals. A Book on Stuffed Words 
van de Zwitserse kunstenares Tine Melzer aantrof, werd ik echter 
meteen geprikkeld door de geraffineerde vormgeving en typografie. 
Tine Melzer studeerde beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld 
Academie te Amsterdam, maar behaalde daarna ook een PhD in 

de filosofie. Met deze publicatie laat ze de nauwe band zien tussen 
beide disciplines. Enerzijds behandelt ze in een veertigtal hoofd-
stukken allerlei aspecten van de twintigste-eeuwse taalfilosofie, 
met een duidelijke voorkeur voor de Tractatus en Investigations van 
Ludwig Wittgenstein. Anderzijds laat ze haar beeldend werk zien, 
dat bestaat uit visuele interpretaties van taalfilosofische uitspra-
ken. Melzer vermijdt zoveel mogelijk jargon en academisch woord-
gebruik, waardoor de teksten genietbaar blijven voor een brede 
groep language animals. Haar filosofische bespiegelingen leiden 
telkens naar een van haar visuele werken of  projecten. Door deze 
contextuele presentatie begrijpt de lezer de intenties en diepgang 
van het werk ten volle. Dat is meteen ook de achillespees van dit 
oeuvre: kan haar werk een publiek aanspreken dat niet bekend is 
met de complexe wereld van de taalfilosofie? Vervalt het niet tot 
illustratie van die theorieën? En kan kunst de vorm aannemen van 
een wetenschappelijk onderzoek? Tine Melzer onderkent dit gevaar 
en sluit haar boek dan ook af  met een tekst van Jeroen Boomgaard, 
die kort op deze problematiek ingaat. Al bij al blijft het werk 
intrigeren. Het boek kan gebruikt worden als ‘…a manual, as a 
route through a labyrinth, as a textbook, a catalogue, an album or 
a toolbox’. Voor het design is uitgever-vormgever Urs Lehni verant-
woordelijk. De vormgeving is speels, alsof  de vormgever de soms 
zware inhoud licht en verteerbaar wou maken. Het moet een 
huzarenstuk geweest zijn om deze hoeveelheid informatie zo 
helder en bijwijlen vrolijk te presenteren. 

• Art & Language, Carles Guerra (et al.). Art & Language 
Uncompleted. The Philippe Méaille Collection.  
Barcelona: MACBA, 2014. 264 blz. 287 afb.  
ISBN 978-84-92505-52-4

Het is exceptioneel dat een kunstverzamelaar zich toelegt op één 
oeuvre. Dat is het geval met de verzameling van Philippe Méaille, 
die uitsluitend werken kocht van Art & Language, een Engels 
kunstenaarscollectief  dat bestaat uit een wisselende groep kunste-
naars. Enkele jaren geleden gaf  Philippe Méaille zijn collectie in 
langdurige bruikleen aan het Museu D’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA). In ruil vroeg hij om de delicate documenten 
en efemera te restaureren, maar ook om de werken tentoon te 
stellen en een begleidende publicatie te maken. Deze publicatie 
omvat een overzicht van de collectie en meteen ook van het oeuvre 
van Art & Language. Het werk is moeilijk te vatten of  te beoorde-

len; de strategieën van Art & Language zorgen voor verwarring. 
Aartsmoeilijke theorieën presenteert het collectief  in de vorm van 
objecten die in niets lijken op wat zelfs een geoefend publiek van 
een kunstobject verwacht. Tegelijk viseert het op een agressieve 
manier de kunstwereld en haar politieke bedrijvigheid, en dit 
aanvankelijk met veel marxistisch jargon. Het is kunst die verbijs-
tert en frustratie opwekt, maar ook zoekt naar een antwoord op de 
vraag wat kunst is en welke plaats die inneemt in onze wereld. Het 
boek bevat enkele essays, een interview met Art & Language, maar 
ook een tekst van Philippe Méaille, die evenwel amper inzage biedt 
in zijn motieven om deze unieke collectie aan te leggen. 

• Philip Van Isacker. De Sculptura. Beschouwingen over 
beeldhouwkunst. Gent: Grafische Cel / LUCA School of  
Arts, 2016. 416 blz. ISBN 978-908213-996-9

De beeldhouwer Philip Van Isacker (°1949) doceerde van 1993 tot 
2014 aan de Luca School of  Arts in Gent. Van hem verscheen nu 
een handboek over beeldhouwkunst. Van Isacker deelt er beeld-
houwwerken in volgens hun eigenschappen en kwaliteiten, en niet 
volgens het chronologische stramien van de kunstgeschiedenis. Hij 
doet dit aan de hand van drie categorieën: het object, het lichaam 
en ten slotte plaats, tijd en werkelijkheid. Deze hoofdcategorieën 
zijn onderverdeeld in drie subcategorieën waaronder telkens drie 
beeldhouwwerken worden besproken. Dit 3x3x3-systeem laat Van 
Isacker toe om de meest diverse beeldhouwwerken bijna naadloos 
naast elkaar te zetten. Zo worden de sculpturen van het 
Parthenon, de Diepe fontein van Cristina Iglesias en de Merzbau van 
Kurt Schwitters onder de subcategorie ‘De relatie met de tijd’, en 
werken van Joseph Beuys, Gabriël Orozco en Michelangelo onder 
de titel ‘Materiaal en techniek’ samengebracht. Van de 27 bespro-
ken werken kwam meer dan de helft na 1945 tot stand. Philip Van 
Isacker wil namelijk onderzoeken wat de term ‘beeldhouwkunst’ 
nog kan betekenen in de context van de hedendaagse kunst. Door 
zijn brede kennis en eenvoudig taalgebruik weet hij een breed 
publiek aan te spreken. Voor het Nederlandse taalgebied is dit dan 
ook een unieke publicatie. Het boek ligt nu reeds in de gespeciali-
seerde boekhandel, maar wordt op 8 oktober 2016 officieel voor-
gesteld in het Middelheimmuseum te Antwerpen.

    Samenstelling: Marc Goethals
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kon gebeuren: ‘Color to continue had to occur in space.’ De 
keuzes die Judd maakte bij de ontwikkeling van de veelkleuri-
ge werken, zo stelt Stockebrand, verhouden zich rechtstreeks 
tot de rol van kleur in de schilderkunst. Naast de resolute 
keuze voor hedendaagse kleuren – Judd gebruikte het indus-
triële RAL-palet – wilde de kunstenaar ook komaf  maken met 
de doorgaans secundaire rol van kleur. Hij zette kleur in 
omwille van haar eigenwaarde, niet omwille van wat ze 
mogelijk representeert. Een van de opmerkelijkste passages in 
de lezing is Judds opmerking dat hij als kind reeds twijfelde 
aan de idee dat bepaalde kleuren specifieke gevoelens zouden 
opwekken: ‘I didn’t understand why a bull should be mad at 
red.’ In tegenstelling tot oudere kunstenaars als Itten of  
Kandinsky voert Judd dan ook geen theorie van de kleur op. 
Zijn engagement met kleur is van empirische aard. De materi-
aliteit van de kleur staat voorop. ‘Color is like material’, 

poneert de kunstenaar, ‘[i]t is one way or not, but it obdura-
tely exists.’ In zijn gekende puntige taalgebruik wijst hij elke 
vaststaande psychologische impact of  betekenis van kleur af: 
‘Its existence as it is is the main fact and not what it might 
mean, which may be nothing.’
 De betekenis van de werken, zo stelt Shiff  overtuigend, zit 
dan ook niet in het kleurgebruik an sich, maar bovenal in de 
kleurverdeling. Net als in zijn voorgaand werk was de kunste-
naar op zoek naar een orde die niet hiërarchisch of  symbo-
lisch is, maar toch een logica volgt. Judd hanteerde een set 
van principes en regels om de kleuren te verdelen over de cas-
settes. Zo mochten bijvoorbeeld cassettes in dezelfde kleur 
elkaar noch aan de korte kant, noch aan de lange kant raken. 
Het resultaat ziet er vaak aleatoir uit, maar van willekeur is 
geen sprake. Idealiter, zo schreef  Judd reeds in 1965, bezit 
een werk op vormelijk en coloristisch vlak een vanzelfspre-

kende kracht: ‘intelligent without being ordered’. Zowel 
Stockebrand als Shiff  proberen de schema’s die aan de basis 
lagen van specifieke werken uitputtend te beschrijven, te 
analyseren en te duiden. Hun beschrijvingen, zo geven ze zelf  
deemoedig toe, lopen echter steeds stuk op de ervaring van de 
bewuste sculpturen. Ze laten wel zien dat Judd steeds nieuwe 
combinaties en mogelijkheden blijft uitproberen, of  anders 
geformuleerd, dat hij weigert zich tevreden te stellen met een 
finaal systeem. Wouter Davidts

p Marianne Stockebrand (red.), Donald Judd: The Multicolored 
Works (met essays van Marianne Stockebrand, Richard 
Shiff, William Agee en Donald Judd), New Haven/London, 
Yale University Press, 2014. Adres: 47 Bedford Square, 
London WC1B 3DP (020/7079.4900; http://yalepress.
yale.edu).
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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
Aalst

Atelier & Kunstgalerie QuARTier A
Burgemeestersplein 10 – 0474 49 21 91 
vr-zo 14-18u
❑ ‘We Never Died’ – Dieter De Greef 
[9/10 tot 12/11]

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Surprise – Impossible things don’t 
know they are impossible (W. 
Disney)’ – Netwerk Archief, Jana 
Cordenier, Ivo Provoost & Simona 
Denicolai, Roel Backaert, Floris 
Vanhoof… [24/9 tot 11/12]

Antwerpen

(re)D.
Mechelsesteenweg 4 – 0478 25 80 44 
do-za 14-18u
❑ ‘The Invention of Freedom’ – Hamid el 
Kanbouhi [tot 15/10]

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]

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Omnium Memoria II’ – Renato 
Nicolodi [tot 22/10]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 / 
0476 62 03 17 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Fremdkörperation’ – Tinka Pittoors 
[tot 15/10]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Designerfgoed’ [30/9 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Ensembles – Architectuur en ambacht’ 
[30/9 tot 15/1/2017]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Ce qu’il y a de plus profond’ – Laure 
Forêt [tot 23/10]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55 
wo-zo 13-18u
❑ ‘STRT Kit – In the wake of his 
surrounding, he fades / i.s.m. Studio 
Start en AIR Antwerpen’ – Jim Campers, 
Ode de Kort, mountaincutters, Maika 
Garnica, Timo Van Grinsven [tot 25/9]

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] ❑ ‘Jonge 
Belgische Fotografie’ – Tom Callemin [tot 
2/10] ❑ ‘Selleslags pakt uit’ [11/10 tot 
4/6/2017] ❑ Saul Leiter (1923-2013) 
[28/10 tot 29/1/2017]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u, di-do: op afspraak
❑ ‘Core Beats’ – Mariëlle Soons [1/10 
tot 17/12]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Lily & Rudy’ – Danny Devos [tot 23/10]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘De santenkraam van leven en dood. 
Assemblages en kijkkasten’ – Wim 
Hermans [18/9 tot 6/11] ❑ ‘Lust for 
Life’ – Tom Liekens [18/9 tot 6/11]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 /  
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Wunderkammer – Een bijzondere 
verzameling van oude meesters, antiek, 
literatuurobjecten, nieuwe kunst, design 
en rariteiten’ [tot 20/11] ❑ ‘Something 
old something new something borrowed 
something blue’ – Jan Henderikse, 
Lucebert, Paul Van Hoeydonck, Robert 
Schad, James Brown… [tot 16/10]  
❑ ‘Space between Dream and Reality’ – 
Paul Van Hoeydonck [23/10 tot 20/11]

Galerie Verbeek-Van Dyck
Verbindingsdok 12, Westkaai 
(0)0475 342 388 – (0)3 231 36 85 
vr-zo 13-8u
❑ ‘The Imbalance of Black Bile & 
Morbus Locus’ – Naïma Aouni [17/9 tot 
16/10]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘The Odd Hour Cinema’ – Anouk De 
Clercq [tot 9/10] ❑ ‘John Stezaker in 
dialogue with Marcel Broodthaers’ 
[13/10 tot 26/11]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘De Nada’ – Peter De Bruyne [17/9 tot 
14/11]

Klapdorp 35
Klapdorp 35 
do-za 14-18u
❑ ‘iamabeautifulmonstertoo’ – Erik 
Rikmans [24/9 tot 24/10]

Letterenhuis
Minderbroedersstraat 22 – 03/222.93.20 
di-zo 10-17u
❑ ‘Escaut! Escaut! Een literaire 
Scheldetocht met Verhaeren & co’ [16/9 
tot 29/1/2017]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘NowBelgiumNow – Jonge Belgische 
Kunstenaars uitgenodigd door Ulrike 
Lindmayr en Stella Lohaus’ – Leyla 
Aydoslu, Kasper De Vos, Vedran Kopljar, 
Eva L’Hoest, Hüseyin Oylum, Lisa 
Spilliaert, Emmanuel Van der Auwera, 
Bram Van Meervelde, Sine Van Menxel, 
David Widart [tot 16/10]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘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 18/9] 
❑ ‘Lodgers #7: Lonely Fingers’ [tot 
6/10] ❑ Michèle Matyn [24/9 tot 
5/2/2017] ❑ ‘Van Broodthaers tot 
Braeckman. Fotografie in de beeldende 
kunst in België’ [6/10 tot 5/2/2017] 
❑ ‘Het geheim van de permanente 
creatie’ – Robert Filliou [14/10 tot 
22/1/2017] ❑ ‘Lodgers #8: Pages 
Magazine’ [29/10 tot 22/1/2017]

MAS – Museum aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1 – 03 338 44 34 
di-zo 10-17u
❑ ‘Glasses’ – Luc Tuymans [tot 18/9] 
❑ ‘Buddha & Mind’ [12/10 tot 
19/3/2017]

Maurice Verbaet Art Center
WAW Building Mechelsesteenweg 64A 
0479/71 37 59 
do-za, 1ste zo/maand 13-18u (en op 
afspraak)
❑ ‘Connexions One. Belgische kunst 
1945- 1975’ – Pol Mara, Jan Cox, Jo 
Delahaut, Jef Verheyen, Mark 
Verstockt… [tot 15/10] ❑ ‘Escapades 
– Works on Paper’ – Paul Van Hoeydonck 
[tot 15/10]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
sep: 10-19u, okt-maart: 10-17u
❑ ‘Cluster’ – Peter Rogiers [tot 18/9] 
❑ ‘Roundabout’ – Paul Hendrikse [tot 
2/10] ❑ ‘Project pour un jardin’ – Roman 
Signer [29/10 tot 2/4/2017]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10 
0488 49 96 68 
wo-zo 13-17u
❑ ‘Black and White… Memories’ – 
Oussama Diab [22/9 tot 30/10] 
❑ ‘Smiling Women’ – Ulrike Bolenz 
[10/11 tot 18/12]

Plus One Gallery
Sint-Hubertusstraat 58+ (Berchem) 
vr-za 14-18u
❑ Elena Molinari [25/10 tot 12/11]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘We used to eat a lot of potatoes’ – 
John Van Oers [tot 8/10]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17 
di-za 13-18u
❑ Ryan Mosley [tot 8/10] ❑ ‘Take care, 
amigo – group show’ – Otto Dix, Armen 
Eloyan, Adrian Ghenie, A.R. Penck, Peter 
Rogiers, Ben Sledsens, Rinus Van de 
Velde [13/10 tot 19/11]

Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01 
wo-za 13-17u
❑ Bernd Lohaus [tot 22/10]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘De ellende van Job’ – Jakup Auce [tot 
1/10] ❑ ‘A strong body of work’ – 
Thorvaldur Thorsteinsson [8/10 tot 29/10]

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22 – 03 248 19 21 
❑ ‘Moderne Meesters. Werk op Papier 
– Design.14 – veiling: 24-25-26-27 
oktober’ [20/10 tot 23/10]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ Luc Tuymans [tot 22/10] 
❑ Mark Manders [9/11 tot 16/12] 
❑ Kees Goudzwaard [9/11 tot 16/12]

Brugge

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

De Bond
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40 
wo-ma 13-18u
❑ ‘Bosch in Brugge’ – Shahryar Hatami 
& Barbad Golshiri [2/10 tot 20/11]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Siegfried van Malderen 
/ Maurice Langaskens [tot 31/12]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66 
vr-zo 14-18u
❑ ‘A Matter of Light’ – Horst Einfinger 
[tot 16/10] ❑ ‘Makulatur Art’ – Manfred 
Kriegelstein [tot 16/10]

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] 
❑ ‘De Kunst van het Recht. Drie eeuwen 
gerechtigheid in beeld’ [28/10 tot 5/2/2017]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘Inland Voyages in an Inland Voyage’ 
– Mira Sanders [9/10 tot 18/12] 
❑ ‘STEP UP! Belgian Dance and 
Performance on Camera 1970-2000 
– Chapter 1’ [9/10 tot 18/12] ❑ ‘Always 
and Never at Home. Selected works by 
Esther Johnson’ [9/10 tot 16/10] 
❑ ‘Dear Lorde’ – Emily Vey Duke & 
Cooper Battersby [19/10 tot 23/10] 
❑ ‘Appunti del passaggio’ – Maria Iorio 
& Raphaël Cuomo [26/10 tot 30/10]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12/2017] ❑ Benoît 
Felix / Bernard Gaube [tot 6/11]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘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 muurtekeningen’ – Henri Jacobs [tot 
18/9] ❑ ‘Bozar Electronic Arts Festival 
2016. Installations’ [22/9 tot 2/10] 
❑ ‘The Power of the avant-garde. Now 
and then’ – Duchamp, Delaunay, Severini, 
Léger, Malevich… in dialoog met: 
Forsythe, Richter, Dumas, Tuymans… 
[29/9 tot 22/1/2017] ❑ ‘Congo Art 
Works. Popular Painting’ [7/10 tot 
22/1/2017] ❑ ‘A Feverish Era in 
Japanese Art. Expressionism in the 50’s 
and 60’s’ [14/10 tot 22/1/2017] 
❑ ‘Picasso. Sculptures’ [26/10 tot 
5/3/2017]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Jean Prouvé: Maison démontable’ [tot 
24/9] ❑ ‘Athanasios Argianas, Haroon 
Mirza around a house of Jean Prouvé’ 
[25/10 tot 26/11]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘“The Sour” Art Group’ [20/10 tot 
4/12] ❑ Vaast Colson [20/10 tot 4/12] 
❑ ‘BXL Universel’ – GAL, Christoph 
Fink, Charlemagne Palestine, Elvis 
Pompilio, Franky D.C, Ana Torfs… [20/10 
tot 26/3/2017]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘Des Maisons pour les héros 
1915-1922. Les cités-jardins et 
ensembles de logements commémoratifs 
de la grande guerre’ [tot 25/9] 
❑ ‘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
❑ ‘’Noroc’ – Cedric Van Turtelboom [21/9 
tot 13/11] ❑ ‘Walking with the dogs’ 
– Jean-Marc Chapa [21/9 tot 13/11]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘Paragone’ – Quinten Ingelaere [tot 
8/10] ❑ ‘A la Folie / To Insanity’ – Alex 
Verhaest [13/10 tot 12/11]

De Markten
Oude Graanmarkt 5 – 02 512 34 25 
di-zo 12-18u
❑ ‘30 jaar De Ziener’ – Maurice 
Wyckaert, Werner Cuvelier, Alexandra 
Crouwers, John Van Oers, Eric De Smet, 
Norman Dilworth… [tot 9/10]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ Gijs Milius [tot 16/10]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘Col tempo ‘ – Guido Guidi [25/9 tot 
11/12]

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

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Sometimes when you blink you may see 
trees / In collaboration with Maniera’ – 
Joachim Koester – Stefan Pedersen, Juliaan 
Lampens, Jonathan Muecke [tot 8/10]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Window #5: rose is a rose is a rose ‘ 
– Athina Ioannou (Invited by Luk 
Lambrecht) [tot 23/10] ❑ ‘Leakers’ – 
Pieterjan Ginckels [tot 23/10]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Guggenheim. Full Abstraction’ [19/10 
tot 12/2/2017]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
di-za 11-18u30
❑ ‘A prisoner’s cinema’ – Olivier Dekegel 
& Emmanuel Van der Auwera [tot 24/9] 
❑ ‘Double Room (Richard Venlet). 
Episode IV’ – Claire Ducène [tot 24/9] 
❑ ‘#INSTITUT. Zone d’altération 
temporaire. Part 1: Table of Content – 
Part 2: De l’assemblée à l’imprimante 
– Part 3: Erg’ – Joseph Kosuth, Sarah 
van Lamsweerde, Stefan Brüggeman, 
Yoann Van Parys, Catharina van 
Eetvelde… [7/10 tot 24/12] ❑ ‘Lauréat 
du concours #CONNECTIF: MESSIDOR’ 
– Meggy Rustamova, Pieter Geenen, 
Sirah Foighel Brutmann, Eitan Efrat 
[7/10 tot 30/8/2017]

Komplot
Vorstse Steenweg 90 – 0484 71 31 75 
za 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Dreamworks by Fenetreproject’ – 
Francesca Mangion & Dustin Cauchi [tot 
15/10] ❑ ‘Hiatus’ – Jean-Pierre 
Bertrand [22/10 tot 19/11]

Komplot (rue du Houblon, 63)
Hopstraat 63 – 0484 71 31 75 
❑ ‘Emmy Skensved & Grégoire Blunt, 
Clémence de la Tour du Pin & Antoine 
Renard ‘ [tot 15/10]

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] 
❑ ‘14-18, Rupture or Continuity?’ – 
Marthe Donas, Jules Schmalzigaug, 
Prosper de Troyer, Jozef Peeters… [29/9 
tot 22/1/2017]

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

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ ‘Solipsism’ – Fabrice Samyn [tot 15/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Rien ne va plus! Pictures at an 
exhibition’ – Juan d’Oultremont [tot 
25/9] ❑ ‘Laureaat Art’Contest 2015 ‘ – 
Oriol Vilanova [tot 25/9] ❑ ‘Photo-
realism. 50 Years of Hyperrealistic 
Painting’ [tot 25/9] ❑ ‘Dialogue with 
Light: Walter Leblanc – Jef Verheyen’ 
[27/10 tot 22/1/2017] ❑ Johan Van 
Mullem [27/10 tot 22/1/2017]

NICC Vitrine
rue Lambert Crickx 1 – 0485 24 40 31 
24 uur op 7 dagen zichtbare vitrine
❑ ‘The hollow in the ferns’ – Sanam 
Khatibi [tot 30/10]

Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01 
do-za 14-18u / op afspraak
❑ ‘Fragments autour d’un portrait’ – 
Patrick Guaffi [14/10 tot 10/12]

The Black Wall
Aarlenstraat 75 – 02 286 82 80 
9-16u30
❑ ‘Finish a Start’ – Gery De Smet [20/9 
tot 25/11]

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

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 11-21u
❑ ‘078746844’ – Ghislaine Leung [tot 
18/9] ❑ ‘Corpus’ – Helena Almeida [tot 
11/12] ❑ ‘The Show Must Ego On’ – Erik 
van Lieshout [30/9 tot 8/1/2017]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Paul McCarthy [tot 22/10] 
❑ Walter Swennen [28/10 tot 17/12]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ ‘Panorama. Collection de la Province 
de Hainaut et du BPS22’ – Xavier Mary, 
Jacques Charlier, Mira Sanders, André 
Stas, Benoit Platéus… [24/9 tot 
22/1/2017] ❑ ‘Metamorphic earth’ – 
Nadine Hilbert et Gast Bouschet [24/9 
tot 21/1/2017]

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
❑ ‘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] ❑ Richard 
Aldrich [16/10 tot 15/1/2017] ❑ ‘Image 
Not Found’ – Lieven De Boeck [16/10 tot 
15/1/2017]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22 
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het KMSKA’ [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] ❑ Victor Delhez 
(1902–1985) [16/10 tot 15/1/2017]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u, 1ste wo/maand: 13-19u
❑ ‘Jamais-vu / Jean Guillaume Ferrée’ 
– Dirk Dietrich Hennig [tot 20/11]

Florenville

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST 
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Confrontation’ – Eva delvaux / 
Maurice Langaskens [tot 27/11]

Genk

C-mine designcentrum
Evence Coppéelaan 91 – 089 65 44 90 
ma 13-17u, di-zo 10-17u
❑ ‘TM Trademarks: This is the sound of 
TM’ [1/10 tot 8/1/2017] ❑ 
‘Stadstriënnale Hasselt-Genk / TM 
Trademarks: Manufactuur 3.0’ [1/10 tot 
8/8/2017]

G’MERKT
Molenstraat 5 – 04 86 532 498 
di-zo 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Stadstriënnale Hasselt-Genk / TM 
Trademarks: de impact van subculturen 
en streetwear op onze samenleving’ 
[1/10 tot 8/1/2017]

Gent

Barbé gallery
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13 / 
0471 02 94 01 
do-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Onredelijke samenhorigheid –  
4 soloshows with a focus on painting, 
changing every two weeks’ [tot 26/10]  
❑ Serge Renson [16/9 tot 28/9]  
❑ Wannes Vanwijnsberghe [30/9 tot 
12/10] ❑ K.Kwartsman [14/10 tot 26/10]

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 25/9] ❑ ‘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
❑ ‘DE NIEUWE OMSTANDIGHEDEN’ 
– Dieter Ravyts, Emmanuel Van der 
Auwera, Gerard Herman, Hana Miletic, 
Lore Smolders, Merlyn Paridaen, 
Naninga Lens, Peter Morrens [tot 9/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘Hintergrund’ – Els Ceulemans [tot 
9/10] ❑ Ingrid Castelein [16/10 tot 
20/11]

Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81 
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘SENTIMOS-Portretten en 
Landschappen’ – Johan Clarysse, Willy 
Vynck, Reniere&Depla, Frank Kenis, 
Katleen Vandenberghe… [tot 9/10] 
❑ ‘Les Illusions Nécessaires’ – Reniere & 
Depla [14/10 tot 12/11] 
❑ ‘Fotokabinet : Patrick Lévèque’ [14/10 
tot 12/11]

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org 
za-zo 11-17u
❑ ‘Time Extended / 1964 – 1978. Works 
and Documents from the Herbert 
Foundation’ – On Kawara, Mario Merz, 
Dan Graham, Carl Andre, Niele Toroni… 
[24/9 tot 24/4/2017]

Vlaamse literaire, culturele en erfgoedtijdschriften
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Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Kamp Kataloog’ – Jérémie Gindre 
[24/9 tot 20/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘New Works’ – German Stegmaier 
[18/9 tot 23/10] 
❑ Honoré d’O [13/11 tot 18/12]

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] ❑ ‘Verhaeren verbeeld. De 
schrijver-criticus en de kunst van zijn tijd 
(1881-1916)’ – Emile Verhaeren [15/10 
tot 15/1/2017]

RIOT
Dendermondsesteenweg 80 
092 23 39 53 
wo–za 11–18u
❑ ‘Experimental Jetset – Word-Things in 
Time-Space’ [tot 24/9] 
❑ Pieterjan Ginckels [28/9 tot 1/10]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Artist in residence: Kristof Van Gestel’ 
[tot 31/12] ❑ ‘Uit de Collectie / Incontri 
con Mario Merz’ [tot 30/10] ❑ ‘Distance 
and Differences’ – Zvi Goldstein [tot 
23/10] ❑ ‘Mens erger je niet / De keuze 
van de erfgoedbewakers’ [tot 23/10] 
❑ ‘FROM TO’ – Peter Downsbrough [tot 
23/10] ❑ ‘These Strangers… Painting 
and People’ – Nicole Eisenman, Victor 
Man, Alice Neel, Paulina Olowska, 
Nicolas Party, Elizabeth Peyton, Avery 
Singer, Henry Taylor & Katharina Wulff 
[1/10 tot 8/1/2017]

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] 
❑ William Ludwig Lutens [tot 2/10] 
❑ ‘Drawing is Thinking, Thinking is 
Moving’ [26/10 tot 8/1/2017]

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Trademarks / Identity as a TM’ – 
Duane Michals, Hans Eijkelboom + 
Anne-Sophie Guillet, Emilio Lopez 
Menchero, August Sander, Nobuyoshi 
Araki, Marcel Mariën… [1/10 tot 
8/1/2017]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘(…) l’espace reste libre’ – Emmanuelle 
Quertain [22/9 tot 8/1/2017]

Modemuseum Hasselt
Gasthuisstraat 11 – 011 23 96 21 
di-zo 10-17u
❑ ‘Label it. Trademarks in Fashion’ – 
Charles Frederick Worth, Louis Vuitton, 
Ann Demeulemeester, Raf Simons, Viktor 
& Rolf… [1/10 tot 12/2/2017]

PXL-MAD — School of Arts
Campus Elfde-Liniestraat 25 
011 77 50 50 
❑ ‘Some Old, Some New / samengesteld 
door Frank Hendrickx, arteVentuno’ 
[22/9 tot 10/11]

Stadscampus UHasselt
Martelarenlaan 42 
di-vr 10-17u, weekend: gesloten
❑ ‘TM Trademarks: Corporate Parodies’ 
– Matthew Plummer Fernandez & Julien 
Deswaef (Shiv Integer), Dennis De Bel 
(Genius Bar), Guido Segni (The Middle 
Fingle Response), The Yes Men 
(Yeslab)… [1/10 tot 8/1/2017]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-za 11-18u, zo 14-17u
❑ ‘TM Trademarks: Manufactuur 3.0 
– alternatieve productiescenario’s / 
nieuwe vormen van leven en werken in 
een (klein)stedelijke context’ [1/10 tot 
8/1/2017]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Mixed Grill’ – Lionel Jadot [18/9 tot 
4/12]

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] ❑ ‘FROM TO’ – 
Peter Downsbrough [18/9 tot 8/1/2017] 
❑ ‘REBEL REBEL. Hedendaagse kunst 
& rock’ [23/10 tot 22/1/2017]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 
0471 21 63 88 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Marthe Donas et l’avant-garde 
parisienne (1916-1921)’ – Peeters, 
Villon, Kupka, Larionov, Gontcharova… 
[8/10 tot 20/11]

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] ❑ ‘Retro-
spectieve’ – 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
❑ Lucassen [25/9 tot 7/11] 
❑ Gijs Assmann [25/9 tot 7/11]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50 
vr,ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Les mots et les images’ – Marcel 
Broodthaers, Christian Dotremont, Walter 
Swennen, Bruce Nauman… [tot 19/9]

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

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27 
di-zo 10-18u
❑ ‘Shakespeare à la folie – Affiches 
internationales’ – Ralph Schraivogel, 
Michel Bouvet, Péter Pócs, Yann 
Legendre, Anthon Beeke… [24/9 tot 
8/1/2017]

Leuven

Faculty Club Leuven
Groot Begijnhof 14 – 02 250 11 66 
di-vr 11-17u, za 13-17u
❑ ‘Vreemde Oorden’ – Geert Goiris, Anne 
Daems, Lore Vanelslande, Danny Veys, 
Fik van Gestel, Joëlle Dubois… [tot 
28/2/2017]

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06 
vr-di 11-18u, do 11-22u (gesloten op wo)
❑ ‘From A to K. ‘ – Aglaia Konrad [tot 
18/9] ❑ Mary Reid Kelley [30/9 tot 
8/1/2017] ❑ Yto Barrada [30/9 tot 
17/1/2017] ❑ ‘Op zoek naar Utopia’ 
– Quinten Metsys, Hans Holbein, Jan 
Gossaert, Albrecht Dürer… [20/10 tot 
17/1/2017]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20 
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘Neochronophobiq’ – Emre Hüner 
[12/10 tot 11/12]

Tracing The Future
Kunstenparcours: KADOC, 
universiteitsbibliotheek, anatomisch 
theater, stadspark – 0479 55 14 21 
do 11-22, vr-zo 11-18u / Anatomisch 
Theater: do-zo 14-18u
❑ ‘Tracing the Future’ – Ursula Biemann 
& Paulo Tavares, Martin Le Chevallier, 
The Otolith Group, Allan Sekula, Adrien 
Tirtiaux [30/9 tot 20/11]

Liège

BIP2016 – Biennale de l’image 
possible
Le Manège Fonck, Hangar B9, 
Galerie des Écuries, Salle Capitulaire, 
Centre Culturel Les Chiroux, Galerie Les 
Drapiers, La Space Collection, 
Galerie Satellite, Galerie des Écuries 
04 220 88 82 
wo-zz 14-19u, zo 11-18u
❑ ‘Biennale internationale de la 
Photographie et des Arts visuels de 
Liège’ – Stéphanie Roland, Charley Case, 
Edith Dekyndt, Charlotte Lagro, Laurent 
Gelise… [tot 16/10]

Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95 
wo-za 14-18u
❑ ‘Poussières urbaines et Sculptures 
plates’ – Lionel Estève [24/9 tot 29/10]

Hangar B9
ESA St-Luc – Campus Fonck / Boulevard 
de la Constitution, 41 
wo-za 14-19u, zo 11-18u
❑ ‘Transcendent DIY – en co-
commissariat avec Pierre Muylle et 
Stéphanie Levecq (MADmusée)’ – 
Zdeněk Košek, Albert Moser, Thorsten 
Brinkmann, Olaf Breuning, John Kayser, 
Stephen Gill… [tot 16/10]

Le Manège Fonck
Rue Ransonnet, 2 
wo-za 14-19u, zo 11-18u
❑ ‘L’Image Possible’ – Emmanuel Van 
Der Auwera, Sarah Vanagt, Richard 
Mosse, Joana Hadjithomas et Khalil 
Joreige, Sylvain Couzinet-Jacques, 
Michael Snow, Jan Van Ijken [tot 16/10]

Yoko Uhoda Gallery
Rue Forgeur 25 – 04 232 01 11 
0478 91 05 53 
do-za 12-18u, zo 10-14u
❑ ‘Biennale de l’image possible Off’ – 
Senga, Luc Vaiser, Thierry Pommerell, 
Almond Chu, Roland Castro [tot 18/9] 
❑ John Franzen [30/9 tot 30/10] 
❑ Pierre Ardouvin [11/11 tot 11/12]

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
❑ ‘The Great Cape Rinderhorn’ – 
Thorsten Brinkmann [tot 20/11]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘New Space: From Sideway Scenery: 
Dusk or Dawn’ – Anna Lange [15/10 tot 
18/12] ❑ ‘Front Space: What’s The Word’ 
– Merlyn Paridaen [15/10 tot 18/12]

Welle

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

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14–18u
❑ ‘Elsewhere’ – Alain Biltereyst [tot 
25/9] ❑ ‘Loss of Symetry’ – Nicolás 
Lamas [tot 25/9] ❑ Baudouin 
Oosterlynck, Dominique Rappez, Florian 
Kliniques [16/10 tot 13/11]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241 180 71 04 
di-wo,vr 12-18u, do 12-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘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] 
❑ ‘The MoMA Collages’ – Mies van der 
Rohe [28/10 tot 12/2/2017] 

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

Augsburg

Staatsgalerie Moderne Kunst im 
Glaspalast
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] 
❑ ‘Ausgewählte Fotografien, 1944-2006’ 
– Cy Twombly [tot 9/10] 
❑ ‘Die Kerze’ – Gerhard Richter, Georg 
Baselitz, Nam June Paik, Jeff Koons, 
Eric Fischl… [22/10 tot 29/1/2017]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
woi-zo 11-19u, di 14-22u
❑ ‘Käthe Kollwitz Prize 2016’ – Edmund 
Kuppel [tot 3/10] ❑ ‘Memory and 
Justice. An Exchange between Art, Law 
and Civil Society on Human Rights 
Abuses, Torture and Methods of 
Addressing Past Wrongs’ [29/9 tot 1/10] 
❑ ‘Uncertain States. Artistic Strategies 
in States of Emergency’ – Walter 
Benjamin, Valeska Gert, Heinrich Mann, 
Kurt Tucholsky, Francis Alÿs, Ayěe 
Erkmen, Mona Hatoum, Isaac Julien, 
Arkadi Zaides… [15/10 tot 15/1/2017]

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] ❑ ‘The Frankfurt Art School. 
Modernism on the Main’ [tot 27/2/2017] 
❑ ‘The English Years’ – Lucia Moholy 
(1894–1989) [5/10 tot 27/2/2017]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘Modern visionaries’ – Paul Scheerbart 
(1863-1915), Bruno Taut (1880-1938), 
Paul Goesch (1885-1940) [tot 31/10] 
❑ ‘Dada Africa – Dialogue With The 
Foreign’ [tot 7/11] 
❑ ‘IBB video space’ – Teboho Edkins [tot 
26/9] 
❑ ‘GASAG Art Prize 2016’ – Andreas 
Greiner [15/9 tot 6/2/2017] 
❑ ‘IBB video space’ – Filipa César [28/9 
tot 31/10] ❑ ‘IBB video space’ – Judith 
Hopf [2/11 tot 28/11]

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
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [tot 
18/9] ❑ ‘Sculpture as Place, 1958-2010’ 
– Carl Andre [tot 18/9] ❑ ‘Chronographia’ 
– Gülsün Karamustafa [tot 23/10] 
❑ ‘Capital: Debt–Territory–Utopia – 
around Joseph Beuys’s pioneering work 
The Capital Space 1970–1977’ [tot 6/11] 
❑ ‘Angst II’ – Anne Imhof [tot 25/9] 
❑ ‘Hieroglyphics’ – Ernst Ludwig Kirchner 
[23/9 tot 26/2/2017] ❑ ‘Scores. Works of 
music by visual artists’ – Saâdane Afif, 
Christian Marclay, Ari Benjamin Meyers, 
Jorinde Voigt [28/10 tot 13/11]

Kunstbibliothek
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42 
di-wo,vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Freiheit für die Tonkunst!’ – Ferruccio 
Busoni (1866–1924) [tot 8/1/2017]

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
❑ ‘Nature & Politics’ – Thomas Struth [tot 
18/9] ❑ Berenice Abbott (1898-1991) 
[tot 3/10] ❑ ‘Voices of Dissent: Art in the 
GDR 1976-1989’ [tot 26/9] ❑ ‘Pina 
Bausch and the Tanztheater’ [16/9 tot 
9/1/2017] ❑ ‘+ultra. knowledge & 
gestaltung’ [30/9 tot 8/1/2017] ❑ ‘The 
British View: Germany – Memories of a 
Nation’ [8/10 tot 9/1/2017] ❑ ‘Building 
with Timber – Paths into the Future’ 
[21/10 tot 15/1/2017]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Space Refugee’ – Halil Altındere 
[15/9 tot 6/11] ❑ ‘onco-mickey-catch’ 
– Natascha Sadr Haghighian [15/9 tot 
4/11]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ‘Asylum’ – Tobias Zielony, Charles 
Heller & Lorenzo Pezzani (Forensic 
Oceanography), Mounira Al Solh, Thomas 
Kilpper… [tot 30/10] ❑ Shilpa Gupta 
[12/11 tot 22/1/2017]

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’ – Antony Hegarty, 
James Elaine, Peter Hujar, Kazuo Ohno 
[tot 16/10] ❑ ‘Creation in Form and 
Color’ – Hans Hofmann [5/11 tot 
5/3/2017]

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] ❑ ‘Gleich und 
gleich und gleich und anders – 
Serialisierungen in der Kunst seit den 
1960er Jahren’ [tot 8/11]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ Wim T. Schippers [tot 30/10]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘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] 
❑ ‘Unheimlich. Innenräume von Edvard 
Munch bis Max Beckmann’ [20/10 tot 
29/1/2017] ❑ ‘Terror Artists’ – Matthias 
Wermke – Mischa Leinkauf [29/10 tot 
11/12]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Ib Geertsen [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 [tot 19/2/2017] 
❑ ‘And then a Plank in Reason, broke. 
Prints and drawings about WWI selected 
by Mary Reid Kelley’ [tot 15/1/2017] 
❑ ‘Max Liebermann: From Leisure to 
Modern Sport’ [22/10 tot 26/2/2017]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 – 0203 
283 26 30 
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ Jeppe Hein [tot 23/10] ❑ ‘Von Rodin 
bis de Bruyckere. Die Oberfläche als 
Bedeutungsträger in der Skulptur’ – 
Medardo Rosso, Constantin Brancusi, 
Max Bill, Julian Opie, Rebecca Horn… 
[tot 23/10] ❑ ‘Die schönsten 
Erwerbungen aus dem graphischen 
Nachlass’ [29/9 tot 5/2/2017]

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 18/9] ❑ Baselitz – 
Vedova [30/9 tot 29/1/2017]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Not Abstract’ – Andreas Gursky [tot 
6/11] ❑ ‘Wolke und Kristall – Die 
Sammlung Dorothee und Konrad Fischer’ 
[24/9 tot 8/1/2017]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘WARTESYSTEM 7’ – Arpad 
Dobriban [tot 22/1/2017] ❑ ‘My 
Phantasies. Neue Bilder, Zeichnungen, 
Skulpturen, Videos und Installationen in 
der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
2009-2016’ – Jürgen Klauke, Dieter 
Roth, Nancy Spero, Rosemarie Trockel… 
[tot 15/1/2017]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130 
di-za 12-17u
❑ ‘Less is a Bore. Reflections on 
Memphis’ – Memphis group, Raymond 
Barion, Eva Berendes, Barbara Kasten, 
Graham Little, Tobias Rehberger [29/10 
tot 11/2/2017]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘De Statua – curated by Prof. Didier 
Vermeiren (Kunstakademie Düsseldorf) ‘ 
[12/11 tot 28/2/2017]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Schaf und Ruder / Wool and Water’ – 
Li li Du jou rie, Isa Genz ken, As trid Klein, 
Aron Meh zi on, Ro se ma rie Tro ckel… 
[1/10 tot 27/11]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ ‘Container’ – Wanda Koller [tot 30/9] 
❑ Charlotte Prodger [tot 16/10] 
❑ ‘Studio for Propositional Cinema. 
From the Inauguration to the End’ 
[29/10 tot 8/1/2017]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Spot on: German Grobe’ [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… [tot 23/10] ❑ ‘Behind the 
curtain. Concealment and Revelation 
since the Renaissance’ – Titian, Giovanni 
Bellini, François Boucher, Max 
Beckmann, Arnold Böcklin, Robert 
Delaunay, Gerhard Richter… [1/10 tot 
22/1/2017] ❑ Nic Tenwiggenhorn [4/10 
tot 15/1/2017] ❑ ‘The Boy with the 
Watering-Can’ – Stephen Cone Weeks 
[28/10 tot 8/1/2017] ❑ ‘Form Raum 
Farbe’ – Lyonel Feininger [11/11 tot 
29/1/2017]

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] ❑ ‘Dialogues – The Looser 
Collection at the Museum Folkwang’ – 
Rodin/Giacometti, Pollock/Twombly, 
Rothko/Serra… [tot 30/10] 
❑ Katharina Fritsch [tot 30/10] 
❑ ‘Night Soil / Fake Paradise, 2014’ 
– Melanie Bonajo [tot 9/10] 
❑ ‘Drawings and Prints 1968-2016’ – 
Richard Deacon [tot 13/11] 
❑ ‘Dancing with Myself. Self-portrait and 
Self-invention. Works from the Pinault 
Collection’ [7/10 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Nam June Paik Award 2016’ [28/10 
tot 8/1/2017]

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
❑ ‘Schrift, Bild, Zeichen – Der Esslinger 
Kunstverein e.V. zu Gast in der Villa 
Merkel’ – Franz Erhard Walther, Willi 
Baumeister, Hans-Peter Hoch, Tobias 
Hauser… [tot 23/10] 
❑ ‘Ausstellung des Weißenhof-Programm 
(Meisterschüler) der Akademie der 
Bildenden Künste Stuttgart’ [4/11 tot 
13/11]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Yesterdays Future. Visionary Designs 
from Future Systems and Archigram’ [tot 
18/9] ❑ ‘BDA Architekturpreis’ [tot 
16/10] ❑ ‘Mies van der Rohe Award 
2015’ [tot 23/10] ❑ ‘Houses of the year 
2016. The best single-family dwellings’ 
[22/9 tot 20/11] ❑ ‘MAATWERK 
MASSWERK – Custom Made 
Architecture from Flanders and the 
Netherlands’ [8/10 tot 22/2/2017] 
❑ ‘International Highrise Award 2016’ 
[4/11 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Hot To Cold’ – Bjarke Ingels Group 
(BIG) [12/11 tot 12/2/2017]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘25 Years MMK Museum für Moderne 
Kunst – New Collection Presentation’ 
[tot 31/12] ❑ ‘all behind, we’ll go deeper, 
deep down and she will say:’ – Laure 
Prouvost [tot 6/11] 
❑ ‘Geography of Time’ – Fiona Tan [16/9 
tot 15/1/2017] 
❑ ‘Entitled’ – Willem de Rooij [15/10 tot 
8/1/2017]

Lier

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499 38 25 31 
do-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘DE LAATSTE SHOW’ [24/9 tot 13/11]

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

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘Behind the Curtain’ – Anton Cotteleer 
[tot 6/11] ❑ ‘Belgisch Congo Belge’ 
– Tuur en Flup Marinus [tot 6/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ Arne Bastien [tot 25/9] 
❑ ‘Contract [worktitle]’ – Stijn Van 
Dorpe [2/10 tot 30/10] 
❑ Mehdi-Georges lahlou [13/11 tot 
18/12]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #6’ – Vincent Geyskens 
[27/9 tot 23/12]

Mol

Jakob Smitsmuseum
Sluis 155a – 014 31 74 35 
do-zo 13-17u
❑ ‘The Dreamer’ – Igor Verpoorten 
[15/10 tot 4/12]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het echte «Mu.ZEE imaginaire»’ – 
Patrick Corillon [tot 31/12] 
❑ ‘Comitee Mu.ZEE 2.0 stelt voor #4: 
The Chouas’ – Saddie Choua [tot 18/9] 
❑ ‘Videoretrospective with Two 
Lightmachines’ – Carsten Höller [8/10 
tot 5/2/2017] 
❑ ‘Jules Schmalzigaug en het kookboek 
van het futurisme’ [29/10 tot 5/3/2017]

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]

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 [tot 9/10] 
❑ Nasan Tur [tot 9/10] 
❑ ‘Tropism’ – Gabriele Beveridge [tot 
9/10]

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… [tot 9/10]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘How to make an Exhibition’ – Valentin 
Dommanget [tot 25/9] 
❑ Romain Van Wissen [30/10 tot 24/12]

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] ❑ ‘Summer of Photography’ – Bart 
Lodewijks [tot 18/9] 
❑ ‘de wand’ – Ali Sabri [24/9 tot 31/12] 
❑ ‘Foto-jaarproject: Louay Daboos en 
Ayham Seif ‘ [24/9 tot 18/12] 
❑ ‘Made in Japan – From the fifties until 
now’ – Gutai, Yoko Ono, Yuko Nasaka, On 
Kawara, Hiroshi Sugimoto, … + 
Hermann Maier Neustadt, Richard Tuttle, 
Philippe Van Snick, Grace Ellen 
Barkey… [7/10 tot 8/11]

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20 
do-vr 14-17u, za-zo 10-12u – 14-17u
❑ ‘Ubi Sunt’ – Mario De Brabandere, 
D.D.Trans, Johan Tahon [30/9 tot 30/10]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Mad Power. Werk van studenten van 
de PXL-MAD SCHOOL OF ARTS’ [tot 
22/1/2017] 
❑ ‘Eens was ik een mens’ – Peter De 
Cupere [tot 22/1/2017]



De Witte Raaf  – 183 / september – oktober 2016 Ondertussen 25

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill – 01 53 43 40 00 
di-zo 10-18u
❑ ‘l’impertinent absolu’ – Oscar Wilde [28/9 
tot 25/1/2017] ❑ ‘L’Art de la Paix – 
Secrets et trésors de la diplomatie’ [19/10 
tot 15/1/2017] ❑ ‘Lamentation’ – Kehinde 
Wiley [20/10 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Modernités Belle Epoque ‘ – Albert 
Besnard (1849-1934) [25/10 tot 
29/1/2017]

Villeneuve d’Ascq

LaM – Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art 
brut
1 allée du Musée – 03 20 19 68 88 
di-zo 10-18u
❑ ‘Dubuffet. Jean des villes, Jean des 
champs’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Jules Pascin 
ou le dessin incisif’ [tot 25/9] 
❑ ‘Premonitions’ – Luc Tuymans [30/9 
tot 8/1/2017]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘The Body Extended: Sculpture and 
Prosthetics’ – Oskar Schlemmer, Alice 
Lex-Nerlinger, Rebecca Horn, Louise 
Bourgeois, Matthew Barney… [tot 23/10] 
❑ ‘Carving: A Traditional Sculpture’ – 
Eleanor Antin [28/9 tot 3/1/2017]

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] ❑ ‘Invisible Rooms’ 
– Francis Bacon [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] 
❑ ‘Omer Arbel: 44’ [tot 18/4/2017] ❑ 
‘Numina’ – Zarah Hussain [27/9 tot 9/11] 
❑ ‘The Gulch’ – Bedwyr Williams [29/9 
tot 8/1/2017] ❑ ‘NowhereSomewhere’ – 
Rosalind Fowler: [8/10 tot 9/11] 
❑ ‘The Vulgar. Fashion Redefined’ [13/10 
tot 5/2/2017] ❑ ‘The Barbican Exhibition. 
The Fantastic Barbican World’ [26/10 tot 
16/4/2017] ❑ ‘Designer Jewellers Group. 
An outstanding showcase of new 
contemporary jewellery’ [1/11 tot 
1/1/2017]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘White Suprematism’ – Jos de Gruyter 
& Harald Thys [24/9 tot 20/11]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ ‘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] 
❑ Rosa Barba [23/9 tot 8/1/2017] 
❑ ‘Ulay Life-Sized’ [13/10 tot 8/1/2017] 
❑ Giacometti-Nauman [28/10 tot 
22/1/2017]

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] ❑ ‘Die reine Notwendigkeit’ – 
David Claerbout [28/9 tot 23/10] ❑ ‘The 
Draughtsman’ – Antoine Watteau [19/10 
tot 15/1/2017]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ Amalia Pica [16/9 tot 1/11]

Hamburg

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘VisualLeader: The Best of Magazines 
and the Internet’ [tot 30/10] ❑ ‘Viehof 
Collection, International Contemporary 
Art’ [1/10 tot 22/1/2017]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘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]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘Teeth, Gums, Machines, Future, Society’ 
– Lili Reynaud Dewar [24/9 tot 20/11] 
❑ ‘11 Directors & 7 Convulsions Later’ – 
Studio Miessen [24/9 tot 20/11] ❑ ‘C & O’ 
– Christoph Meier [24/9 tot 20/11]

Hannover

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

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511 32 45 94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ ‘Open Room, om-thé-tue-eint-agit’ 
– Éléonore False [tot 18/9] 
❑ Alexandra Bircken [1/10 tot 27/11]

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] ❑ ‘Geburt der Moderne. 
Kunst um 1910 aus der grafischen 
Sammlung’ [tot 18/9] ❑ ‘130% Sprengel 
– Sammlung Pur’ – Pablo Picasso, Max 
Beckmann, Anna Oppermann, Meret 
Oppenheim, Julian Rosefeldt… [tot 
29/1/2017]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226 
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘31,2 running meter. On the history of 
Badischer Kunstverein’ [tot 30/10] 
❑ ‘The value in mathematics – How do 
we learn?’ – Falke Pisano (with Luca 
Frei & Will Holder) [30/9 tot 27/11] 
❑ ‘Relative Schwingungen’ – Dóra 
Maurer / Kurt Kren [30/9 tot 27/11]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0 
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12/2017] 
❑ ‘ArtOnYourScreen’ [tot 31/12] 
❑ ‘Aby Warburg. Mnemosyne Bilderatlas 
– Rekonstruktion / Kommentar / 
Aktualisierung’ – Albert Oehlen, Jochen 
Lempert, Andy Hope 1930, Matt 
Mullican, Peter Weibel und die 
Forschungsgruppe MNEMOSYNE… [tot 
6/11] ❑ ‘Digitale Wasserspiele – 
Karlsruher Innenstadt’ [tot 24/9] 
❑ ‘Sound on Paper’ – Milan Grygar [tot 
30/10] ❑ ‘More Sweetly Play the Dance’ 
– William Kentridge [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Trans_actions: The Accelerated Art 
World 1989–2011 (2011). Dezentrierte 
Komplexität – Visualisierung der 
Kunstwelten nach 1989’ [14/10 tot 
16/10] ❑ ‘Kunst in Europa 1945–1968. 
Die Zukunft im Blick’ [22/10 tot 
29/1/2017] ❑ ‘Denken in Modellen’ – Frei 
Otto (1925-2015) [5/11 tot 12/3/2017]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Wer nicht denken will, fliegt raus. 
Handlungsanweisungen nach Beuys’ – 
Thea Djordjadze, Martin Kippenberger, 
Alice Channer, Olga Balema… [tot 18/9] 
❑ ‘Von Haltung und Leidenschaft. Werke 
aus 500 Jahren Kunstgeschichte – Die 
Sammlung Wörner’ [2/10 tot 29/1/2017]

Köln

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘We Call It Lud wig. The Mu se um 
Lud wig Is Turn ing 40!’ – Rose marie 
Trock el, Maria Eich horn, Guer ril la Girls, 
Alexan dra Piri ci & Manuel Pel mus, 

Frankrijk
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
❑ ‘Contro-corrente #2’ – Chantal Vey 
[24/9 tot 13/12] ❑ ‘Dis-moi voir’ – 
Günther Brus, Maddalena Fragnito de 
Giorgio, Rodney Graham, Henri Michaux, 
Allen Ruppersberg… [24/9 tot 31/12] 
❑ ‘La quadrature du cercle’ – Hans 
Haacke, Joëlle Tuerlinckx, Richard Long, 
Julien Prévieux… [24/9 tot 31/12]

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
❑ ‘Musicircus. Œuvres phares du Centre 
Pompidou’ [tot 17/7/2017] ❑ ‘Entre 
deux horizons. Avant-gardes allemandes 
et françaises du Saarlandmuseum’ [tot 
16/1/2017] ❑ ‘L’homme qui danse’ – 
Oskar Schlemmer (1888-1943) [28/9 tot 
16/1/2017] ❑ ‘Un musée imaginé. Trois 
collections européennes : Centre 
Pompidou, Tate, MMK’ [21/10 tot 
27/3/2017]

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] ❑ ‘Cher(e)s 
Ami(e)s : Hommage aux donateurs des 
collections contemporaines’ [tot 
6/2/2017] ❑ ‘La Collection Thea 
Westreich Wagner et Ethan Wagner’ [tot 
6/2/2017] ❑ ‘Beat Generation’ [tot 3/10] 
❑ ‘14h00 à 20h00: Temporary Title, 
2015’ – Xavier Le Roy [15/9 tot 18/9] 
❑ ‘La trahison des images’ – René 
Magritte [21/9 tot 23/1/2017] 
❑ Jafar Panahi [7/10 tot 13/11] 
❑ ‘Brassaï – Graffiti’ [9/11 tot 30/1/2017]

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
❑ ‘Icônes de l’art moderne. La Collection 
Chtchoukine’ [22/10 tot 20/2/2017]

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
❑ Hergé [28/9 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Mexique 1900-1950. Diego Rivera, 
Frida Kahlo, José Clemente Orozco et les 
avant-gardes’ [5/10 tot 23/1/2017]

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] ❑ ‘No Shooting Stars’ – Basim 
Magdy [18/10 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Satellite 9 : une proposition de Heidi 
Ballet’ [18/10 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Soulèvements: Éléments, Gestes, 
Mots, Conflits, Désirs (Commissaire : 
Georges Didi-Huberman, philosophe et 
historien de l’art)’ – Hogarth, Polke, 
Oiticica, Daumier, Goldstein, Marker, 
Vallotton… [18/10 tot 15/1/2017]

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
❑ ‘Deux mille quinze’ – Mark Geffriaud 
[22/9 tot 11/12]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Accrochage dans les collections 
permanentes: Tacita Dean’ [tot 2/10] 
❑ ‘Un peintre sans concession’ – Jacques 
Grinberg (1941-2011) [tot 18/9] 
❑ Benjamin Katz [30/9 tot 31/12] 
❑ ‘You are my biggest inspiration’ – Eva 
& Adele [30/9 tot 26/2/2017] 
❑ ‘Sculpture as place, 1958-2010’ – Carl 
Andre [18/10 tot 12/2/2017] 
❑ ‘Rétrospective’ – Bernard Buffet 
(1928-1999) [18/10 tot 26/2/2017]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘La Peinture américaine des années 
1930’ [12/10 tot 30/1/2017]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00 
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, 
za-zo 9-20u
❑ ‹À fleur de peau› – Henri Fantin-
Latour (1836–1904) [tot 12/2/2017]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ Tino Sehgal [12/10 tot 18/12]

Ger hard Richter, Vil la De sign Group… 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Mas ter of Beau ty: Karl 
Schenk er’s Gla m orous Im ages’ [tot 
8/1/2017] ❑ ‘Home Vis it: an ex hi bi tion 
tak ing place in pri vate homes through out 
the ci ty (on Sa t ur day and Sun day)’ [5/11 
tot 27/11]

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] ❑ ‘A Look at 
the Collection: Façades & Surfaces 
(Room 2)’ [tot 16/10] ❑ ‘Photographische 
Konzepte, 1970 bis heute’ – Hans 
Eijkelboom [4/11 tot 19/3/2017]

Temporary Gallery – Centre for 
contemporary art
Mauritiuswall 35 – 0221 302 344 66 
do-vr 14-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Straub/Huillet/Weiss: Fremdheit 
gegenüber unserer engen, vertrauten 
Welt’ – Manon de Boer, Marguerite 
Duras, Harun Farocki, Deimantas 
Narkevicius… [tot 18/12]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘From Anxiety to Volition’ – Ludger 
Gerdes [25/9 tot 22/1/2017] 
❑ ‘Unlearning the Body’ – Eva Kot’átková 
& Ketty La Rocca [25/9 tot 22/1/2017]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Drama Queens – Die inszenierte 
Sammlung’ – Tony Oursler, Tim Scott, 
Pablo Picasso, Mary Vieira, Andy Warhol, 
Oskar Schlemmer… [18/9 tot 15/1/2017]

Mannheim

Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4 – 0621 293 6452 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Arche. Masterpieces of the Collection’ 
[tot 8/1/2017] ❑ ‘Mannheim Chair, 
2015’ – Michaela Melián [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Sovak. Clear vision[s]’ [tot 3/10] 
❑ Fritz Schwegler [11/11 tot 8/1/2017]

Mannheimer Kunstverein
Augustaanlage 58 – 0621- 40 22 08 
di-zo 12-17u
❑ ‘Sammlung Hurrle’ [18/9 tot 20/11]

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] ❑ ‘What Would 
I Do in Orbit?’ – Anne-Mie Van 
Kerckhoven [13/11 tot 22/1/2017]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Der Öffentlichkeit – Von den Freunden 
Haus der Kunst’ – Laure Prouvost [tot 
18/9] ❑ ‘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] 
❑ ‘Postwar: Art Between the Pacific and 
the Atlantic, 1945–1965’ [14/10 tot 
26/3/2017] ❑ Joana Hadjithomas & 
Khalil Joreige [28/10 tot 12/2/2017]

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’ – Michel Majerus, 
Hans-Peter Feldmann, Michael Heizer, 
Group Spur… [tot 30/4/2017] ❑ ‘I Made 
A Terrible Mistake’ – Rochelle Feinstein 
[tot 18/9] ❑ ‘Favorites III: New Art 
From Munich’ – [tot 30/10] ❑ ‘Friedrich 
Wilhelm Murnau. An Homage’ [25/10 tot 
26/2/2017]

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, Laurie Simmons, Jeff Wall, 
Stan Douglas, Markus Schinwald, 
Candida Höfer… [tot 6/11]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
26/8/2018] ❑ ‘Schiff Ahoy. Contemporary 
Art from the Brandhorst Collection’ [tot 
23/4/2017] ❑ ‘Double Garage’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 30/6/2017]

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 25/9] ❑ ‘Outskirts / 
Randlagen’ – Bernd and Hilla Becher, 
Lewis Baltz, Robert Adams, Stephen 
Shore, Joachim Brohm, Sven Johne… [tot 
31/10] ❑ ‘New collection display of 
modern art’ [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] ❑ Gert & Uwe Tobias [tot 16/10] 
❑ ‘Murano glass Biennale di Venezia and 
Triennale di Milano (working title)’ [tot 
20/11] ❑ ‘Photography Today: Distant 

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘My Back to Nature’ – George Shaw 
[tot 30/10] ❑ ‘Maíno’s Adorations: 
Heaven on Earth’ [28/9 tot 29/1/2017] 
❑ ‘Beyond Caravaggio’ [12/10 tot 
15/1/2017]

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 
30/10] ❑ ‘Floating Ideas’ – Peter Cook 
RA [tot 2/10] ❑ ‘82 Portraits and 1 Still-
life’ – David Hockney [tot 2/10] 
❑ ‘Thought of Train of Thought’ – Ron 
Arad [tot 1/1/2017] ❑ ‘Flowing Lines of 
Grace. Drawing Drapery in the Late 
Nineteenth Century’ [tot 7/10] 
❑ ‘John Gibson RA A – British Sculptor 
in Rome’ [tot 18/12] ❑ ‘ Abstract 
Expressionism’ [24/9 tot 2/1/2017] 
❑ ‘Intrigue: James Ensor by Luc 
Tuymans’ [29/10 tot 29/1/2017]

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] 
❑ ‘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] ❑ ‘IK Prize 
2016: Recognition’ [tot 27/11] ❑ ‘Turner 
Prize 2016’ [27/9 tot 2/1/2017]

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] ❑ ‘You Can’t 
Please All’ – Bhupen Khakhar [tot 6/11] 
❑ Georgia O’Keeffe [tot 30/10] 
❑ ‘Soul of a Nation: Art in the Age of 
Black Power’ [tot 22/10] ❑ ‘The EY 
Exhibition: Wifredo Lam’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘The Radical Eye: Modernist 
Photography from the Sir Elton John 
Collection’ [10/11 tot 7/5/2017]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Regarding Trees’ – Fra Bartolommeo, 
Jan van Goyen, Claude Lorrain, John 
Constable… [tot 25/9] ❑ ‘Rodin and 
Dance: The Essence of Movement’ 
[20/10 tot 22/1/2017]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Undressed: A Brief History of 
Underwear’ [tot 12/3/2017] 
❑ ‘Engineering the World: Ove Arup and 

Realities’ [30/9 tot 29/1/2017] 
❑ ‘Three Colours Black’ – Johann 
Heinrich Füssli, Édouard Manet, Franz 
Xaver Winterhalter, Diego Velázquez, 
Bartolomé Estéban Murillo… [6/10 tot 
9/1/2017] ❑ ‘Donation from the Art 
Mentor Foundation Lucerne’ [10/11 tot 
12/2/2017] ❑ Werner Aisslinger [11/11 
tot 17/9/2017]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0 
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ ‘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
❑ ‘My Life on the Road’ – Sylvie Fleury 
[tot 3/10] ❑ ‘Bit Rot’ – Douglas 
Coupland [29/9 tot 8/1/2017] 
❑ Jan Toorop (1858–1928) [27/10 tot 
29/1/2017]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘Einblick in die Sammlung, Teil II’ 
– Wilke Klees, Matthias Stöppler, Alfred 
Olschewski, Karl Cornelius, Hans-Jürgen 
Fränzer… [tot 30/10] ❑ ‘19. Jahres- und 
Verkaufsausstellung 2016’ [6/11 tot 
29/1/2017]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 11-19u
❑ Verena Issel [tot 18/9] ❑ ‘Inventur 
– Einblicke ins Archiv der Jahresgaben’ 
[tot 18/9] ❑ ‘GWK-Förderpreis’ – Julia 
Gruner [8/10 tot 20/11] ❑ Israel Aten 
[8/10 tot 20/11]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Sonne auf Papier – Künstlerische 
Fotografie in der Städtischen Galerie 
Nordhorn’ [tot 13/11]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Mit anderen Augen. Das Porträt in 
der zeitgenössischen Fotografie’ [14/10 
tot 15/1/2017]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Temple Of No Shopping’ [tot 25/9] ❑ 
‘Chroma’ – Gotthard Graubner [tot 3/10] 
❑ ‘Sherrie Levine. Werke 1981-2016’ 
[28/10 tot 12/2/2017]

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] 
❑ ‘Ficcionario IV’ – Sebastián Díaz 
Morales [14/10 tot 19/2/2017]

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] 
❑ ‘Auf papier… arbeiten von Willi 
Baumeister’ [tot 22/1/2017] 
❑ ‘[un]erwartet. Die Kunst des Zufalls’ 
– Timm Ulrichs, Max Ernst, Marcel 
Broodthaers, Christian Jankowski… 
[24/9 tot 19/2/2017] ❑ Melanie Dorfer 
[15/10 tot 17/9/2017]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Glimpses. Views. Impressions. – 
Masterworks of French Impressionism’ 
[tot 13/11] ❑ ‘Videobox: Das offenbare 
Geheimnis’ – Eva Könnemann [tot 30/10] 
❑ ‘Rembrandt’s Shadow – England and 
the Black Art’ [18/9 tot 8/1/2017] 
❑ ‘Francis Bacon. Invisible Rooms’ [7/10 
tot 8/1/2017] ❑ ‘Videobox: 32 and 4’ – 
Chan Hau Chun [1/11 tot 8/1/2017]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Not Dressed For Conquering’ – Ines 
Doujak [15/10 tot 15/1/2017]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘In the Cage of Freedom’ – Georg 
Herold, Gert Jan Kocken, Jeff Koons, 
Johannes Kahrs, Katie Armstrong… 
[2/10 tot 15/1/2017]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Sex Smells. Körper und Geruch im 
21.Jahrhundert ‘ – Julia Barbee, Peter 
de Cupere, Sarah Schönfeld, Clara Ursitti 
[tot 6/11]

Wuppertal

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

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [tot 
19/2/2017]

Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 / 2514 HA
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur
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the Philosophy of Total Design’ [tot 6/11] 
❑ ‘You Say You Want a Revolution? 
Records and Rebels 1966-1970’ [tot 
26/2/2017] ❑ ‘Opus Anglicanum: 
Masterpieces of English Medieval 
Embroidery’ [1/10 tot 5/2/2017]

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] ❑ ‘Zeyno Pekünlü and 
The Institute for New Feeling; Artists’ Film 
International’ [tot 2/10] 
❑ ‘Introduction to Nyau Cinema’ – Samson 
Kambalu [tot 8/1/2017] ❑ ‘Barjeel Art 
Foundation Collection Imperfect 
Chronology – Mapping the Contemporary 
II’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘Thick Time’ – William 
Kentridge [21/9 tot 15/1/2017] 
❑ ‘Medium Median’ – Alicja Kwade [28/9 
tot 25/6/2017] 
❑ ‘Guerrilla Girls: Is it even worse in 
Europe?’ [1/10 tot 5/3/2017]

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
❑ ‘BLACKBOX’ – Nora Wagner et 
Romain Simian [tot 3/10] ❑ ‘La nuit 
politique’ – Aude Moreau [24/9 tot 
8/1/2017] ❑ ‘The Greatest Show on 
Earth’ – Sven Johne [5/10 tot 28/11]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘Tempting Art’ – Pour Valcucine, 
Maurizio Galante & Tal Lancman [tot 
19/9] ❑ Wim Delvoye [tot 8/1/2017] 
❑ ‘Trading Transcendence’ – Cristina 
Lucas [8/10 tot 14/5/2017]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Modern Klassiek. Hoogtepunten uit de 
collectie’ – Georges Braque, Alexander 
Calder, Meret Oppenheim, Maurice de 
Vlaminck, Pablo Picasso… [tot 2/10] 
❑ ‘Heaven, Hell & Earth’ – Jake & Dinos 
Chapman, Pipilotti Rist, Gabriel Lester 
[24/9 tot 15/1/2017]

Willem II Fabriek
Boschveldweg 471 – 06 42 75 85 65 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Zelfzuchtige genen’ – Emma van der 
Put, Har van der Put, Maarten van der 
Put, Oscar van der Put [1/10 tot 30/10] 
❑ ‘Beïnvloed’ – M van de Laar en LJ 
Godhaas [4/11 tot 4/12]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
di-zo 11-17u
❑ ‘Self-Fiction’ – David Altmejd en 
Friedrich Kunath [24/9 tot 1/1/2017]

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] 
❑ Pierre Alechinsky [15/10 tot 
8/1/2017]

Amsterdam

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651 
di-zo 11-18u
❑ ‘Unresolved’ – Gabriel Lester [tot 6/11] 
❑ ‘LocusSolus: Op Aarde – De keuze van 
Gabriel Lester, De Wolken en Stenen- 
collectie van A.J. Aalders’ [15/10 tot 
15/1/2017]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Celluloid’ – Tacita Dean, João Maria 
Gusmão & Pedro Paiva, Rosa Barba, 
Gibson & Recoder [17/9 tot 8/1/2017]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘#SafePassage’ – Ai Weiwei [16/9 tot 
7/12] ❑ ‘Night Soil’ – Melanie Bonajo 
[16/9 tot 9/12] ❑ ‘Dynasty Marubi – A 
Hundred Years of Albanian Studio 
Photography’ – studio Marubi 
(1856-1959) [16/9 tot 27/11] 
❑ ‘Foam 3h: Olya Oleinic’ [16/9 tot 27/11]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ ‘Wedges’ [17/9 tot 12/10] 
❑ Voebe de Gruyter [15/10 tot 23/11] 
❑ Stijn Verhoeff [15/10 tot 23/11]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘I Can’t Live In A Living Room – part 
1/3’ – Thomas Swinkels [tot 25/9] 
❑ ‘Slapstick’ – Stefaan Dheedene [tot 
25/9] ❑ ‘I Can’t Live In A Living Room 
– part 2/3’ – Thomas Swinkels [9/10 tot 
6/11]

PS
Madurastraat 72 
vr-za 13-17u
❑ ‘Bimbo’ – Peter Schuyff [tot 15/10]

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

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Scenes’ – Avery Singer [tot 2/10] 
❑ ‘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’ – Studio Drift, 
Formafantasma, Hella Jongerius, 
Metahaven, Studio Roosegaarde… [tot 
1/1/2017] ❑ ‘De Best Verzorgde Boeken 
2015’ [tot 30/10] ❑ ‘Mustard’ – Magali 
Reus [tot 27/11] ❑ ‘Horseday’ – 
Mohamed Bourouissa [tot 1/1/2017] 
❑ ‘Machinespektakel’ – Jean Tinguely 
(1925-1991) [1/10 tot 5/3/2017]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 9-19u, vr 9-22u, za 9-21u
❑ ‘De waanzin nabij. Van Gogh en zijn 
ziekte’ [tot 25/9] ❑ ‘Van Gogh inspireert. 
Hoogtepunten uit de Merzbacher 
Collectie’ – Matisse, Kirchner, Kandinsky 
[tot 27/11] ❑ ‘Impressies van het 
landschap’ – Daubigny, Monet, Van Gogh 
[21/10 tot 29/1/2017]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07 
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ Akio Igarashi and Takashi Suzuki [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… [tot 24/9] 
❑ ‘Boek-presentatie van Gam 
Bodenhausen’ [tot 24/9]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43 
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Ectogenesis: Plant-Human Monsters’ 
– Špela Petric [tot 23/10]

Arnhem

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]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-zo 13-17u
❑ ‘Presentatie Diederick Helder rond 
documentaire film en fotografie’ [17/9 
tot 9/10] 
❑ ‘Presentatie in de aanloop naar het 
honderdjarig bestaan van De Stijl. 
Curator Fabian Westphal’ [6/11 tot 4/12]

Bergen

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

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ Ine Lamers [18/9 tot 30/10]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ ‘First’ – Christian Falsnaes [tot 2/10] 
❑ Lucy Beech and Edward Thomasson 
[29/10 tot 27/11]

25-jarig jubileum Galerie Maurits van 
de Laar
Paviljoensgracht 20 – 070 364.01.51 
www.mauritsvandelaar.nl
❑ ‘Kunstenaars van de galerie – Op 
speciale locatie: Paviljoensgracht 20’ 
[29/10 tot 20/11]

A Gallery Named Sue
Noordeinde 18a – 06-12362110 
do-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘an infinite sum of sinusoidal functions’ 
– Matthias Grothus, Johannes Langkamp, 
Abel Wolff [16/9 tot 23/10]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op 
afspraak) – gesloten: 25/07–26/08
❑ ‘Geschwitter’ – Sander Reijgers [tot 
25/9] ❑ ‘Landscape and City’ [1/10 tot 
30/10] ❑ ‘Out of time out of space’ [5/11 
tot 18/12]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Schilderijen’ – Andrea Freckmann, 
Tobias Lengkeek Ronald Versloot [tot 
2/10] ❑ ‘Werk op papier, schilderijen’ – 
Diederik Gerlach [9/10 tot 13/11]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 11-17u
❑ ‘New Babylon’ – Constant 
Nieuwenhuys (1920-2005) [tot 25/9] 
❑ ‘Houtsneden ‘ – Axel van der Kraan 
[tot 25/9] ❑ ‘Duitse Nieuwe Figuratie’ 
– Baselitz, Lüpertz, Penck, Immendorff 
[tot 6/11] ❑ ‘The Curve paintings’ – 
Bridget Riley [tot 23/10] ❑ ‘(Bij)geloof’ 
– Piet Mondriaan, James Ensor, Odilon 
Redon, Jacoba van Heemskerck, Daan 
van Golden, Marlene Dumas… [tot 
11/12] ❑ ‘Van Rodin tot Bourgois. De 
ontwikkeling van de westerse 
beeldhouwkunst’ [15/10 tot 21/1/2017]

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

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘What The Heart Wants’ – Cécile B. 
Evans [24/9 tot 8/1/2017] ❑ Meiro 
Koizumi [24/9 tot 8/1/2017]

Nieuwe Vide
Minckelersweg 6 – 023 5451581 
do-zo 12-17u
❑ ‘WIFI, Connectivity and Digital 
Utopianism’ – Dennis de Bel , Claudia 
Maté, Deep Lab, Natasha Taylor, Lance 
Wakeling… [tot 13/11]

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘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… 
[tot 27/11]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90 
di-zo 11-17u
❑ ‘:’ – gerlach en koop [tot 27/11] 
❑ ‘MIRROR / STAGE’ – Joan van 
Barneveld [tot 2/10] ❑ ‘Van Floris tot 
Rubens: Meestertekeningen uit een 
Belgische privéverzameling’ [tot 30/10] 
❑ ‘My stories of Painting ‘ – Cai 
Guo-Qiang [30/9 tot 1/5/2017] 
❑ ‘Floors & walls / from ground’ – Ton 
Boelhouwer [22/10 tot 3/4/2017]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Bronsgroen Eikenhout – van 
landschap tot achtertuin’ [tot 1/10]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 11-17u
❑ ‘The Measure of our Traveling Feet’ 
– Francis Alÿs, Paulien Oltheten, Société 
Réaliste, Mounira Al Solh… [25/9 tot 
27/11]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Ho’ – Amanda Ross [25/9 tot 11/12]

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 (beeldentuin open tot 16u30)
❑ ‘Pierre Huyghe in de beeldentuin’ [tot 
13/11] ❑ ‘Nature based ‘ – Pierre 
Huyghe, Oscar Santillan, Persijn 
Broersen en Margit Lukács, Roni Horn, 
Lon Robbé [tot 13/11] ❑ Jos Kruit [tot 
22/1/2017] ❑ ‘De vroege Van Gogh: 
werk tegen de onverschilligheid in’ [24/9 
tot 9/4/2017]

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] ❑ ‘The Life Fair. New 
Body Products’ [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]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201 
do-za 12-18u
❑ ‘Sairagaz. Honey You’Re No Sea 
bunny’ – Mette Sterre [tot 8/10]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Project Rotterdam’ – Koen Taselaar, 
Melle Smets, Christien Meindertsma, 
Weronika Zielinska… [tot 21/9] ❑ ‘The 
Death of James Lee Byars: Brussels 1994 
– Cairo 1997’ [tot 25/9] ❑ ‘Notion motion’ 
– Olafur Eliasson [tot 18/9] ❑ ‘Sensory 
Spaces 9’ – Beni Bischof [tot 2/10] 
❑ ‘Tijdloze erotiek – Renaissanceprenten 
en modefotografie’ [tot 9/10] ❑ ‘Alles kids 
– Tentoonstelling voor kinderen’ [tot 
22/1/2017] ❑ ‘Gispen Specials – De klant 
is koning’ [tot 26/2/2017] ❑ ‘Three Eyes 
– Five Young Chinese Designers’ – Dido 
Liu, Fang Ye, Fixxed Studios, Percy Lau, 
ZAZ [1/10 tot 8/1/2017] ❑ ‘Surrealism 
and Beyond’ [15/10 tot 29/1/2017] 
❑ ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke 
renaissance’ [15/10 tot 15/1/2017]

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

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Happyland’ – Authentic Boys [tot 
25/9] ❑ ‘Optic Mountaineering / Atelier 
Mondial (Basel) – Kaus Australis 
(Rotterdam)’ – Bretz/Holliger, Karin 
Suter, Andreas von Ow, Florian Graf, 
Dineke Huizen… [tot 18/9] ❑ ‘TENT en 
Museum Boijmans Van Beuningen: The 

Back Room’ – Arie de Groot [tot 18/9] 
❑ ‘TENT Academy Awards 2016’ [tot 
25/9] ❑ ‘TENT en Witte de With: 
Rotterdam Cultural Histories #9: 
Manifesta 1 Revisited’ [tot 31/12] 
❑ ‘Navigating the Imaginary’ – Anouk 
Griffioen [6/10 tot 4/12]

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] 
❑ ‘Para/Fictions: One Remove’ – Lucy 
Skaer [tot 2/10] 
❑ ‘In the Belly of the Whale ‘ – Mariana 
Castillo Deball, Käthe Kollwitz, Amie 
Siegel, Charles Thomson Rees Wilson, 
Paul Ekman… [tot 31/12] 
❑ ‘Decorations’ – Kasper Bosmans [tot 
31/12] ❑ ‘Para/Fictions: Tweeduizend 
vijftien’ – Mark Geffriaud [14/10 tot 
15/1/2017] ❑ ‘Rome Was Built For A 
Day’ – Fabian Bechtle and Adriana 
Ramic [10/11 tot 31/12]

Sittard

Museum Hedendaagse Kunst De 
Domijnen
Ligne Sittard – Ligne 5, 6131 
046 4513460 
di-zo 11-17u
❑ ‘Collectie in actie’ [tot 4/12]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u – 3de do/maand 11-20u
❑ ‘Mark Wallinger: Race, Class, Sex 
– een bijzonder bruikleen’ – [tot 
22/1/2017] ❑ ‘SlaveCity (in het kader 
van Jheronimus Bosch 500)’ – Joep van 
Lieshout [tot 2/10] ❑ Tim Breukers & 
Andreas Arndt [tot 30/10] 
❑ ‘FUTURE’ – David Claerbout [tot 
29/1/2017] ❑ ‘I’ll Close My Eyes’ – 
Callum Innes [15/10 tot 26/2/2017]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Englishes’ – Nicoline van Harskamp 
[24/9 tot 20/11]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 31/12] 
❑ ‘Law & Order’ – Jan Banning [tot 
27/11] ❑ ‘Topstukken uit de vijf 
collecties’ – Abraham Bloemaert, Jan 
van Scorel, Gerrit Rietveld, Pyke Koch, 
Marlene Dumas, Bas Kosters… [23/10 
tot 30/4/2020] ❑ ‘How the World Occurs’ 
– Craigie Horsfield [31/10 tot 5/2/2017]

Vlissingen

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

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660 
11-17u
❑ ‘Ellsworth Kelly, Bloemlezing 
(selectie: Rudi Fuchs)’ [tot 8/1/2017]

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]

Zoetermeer

Ateliers BaZtille
Rokkeveenseweg 46c – 0650655680 
do-zo 13-18u
❑ Robert Verhaaf / Zazou [8/10 tot 23/10]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Wiegezang (voor Vincent)’ – Pieter 
Laurens Mol [tot 2/10] ❑ ‘Parade’ – Tom 
Janssen [tot 30/10] ❑ ‘Yume no uchi (In 
een droom)’ – Koen Vermeule & Joris 
Geurts [15/10 tot 31/12]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de Blijmarkt 
0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Keuze uit de eigen collectie’ – Vincent 
Van Gogh, Piet Mondriaan, Charley 
Toorop, Francis Picabia… [tot 31/12] 
❑ ‘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] ❑ ‘SlowBade’ – David 
Bade [1/10 tot 15/1/2017] ❑ ‘Zie De 
Mens – 100 jaar, 100 gezichten’ – 
Kokoschka, Schad, Nussbaum, Bacon, 
Richter, Dumas… [1/10 tot 15/1/2017]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Kopf und Herz’ – Karl Ballmer 
(1891-1958) [tot 13/11] ❑ ‘Ding Ding. 
Objektkunst aus der Sammlung’ – Daniel 
Spoerri, Roman Signer, Christian 
Rothacher, Fischli/Weiss, Hugo Suter… 
[tot 13/11] ❑ ‘Der Zeichner’ – Max von 
Moos [tot 13/11] ❑ ‘Caravan 3/2016’ 
– Samuli Blatter [tot 13/11]

Basel

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

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, 
za-zo 11-17u
❑ ‘Halves and Wholes’ – Erin Shirreff 
[tot 6/11] ❑ ‘Kunstkredit Basel-Stadt 
2016’ [18/9 tot 2/10]

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] ❑ ‘Illustrierte Bücher – Von 
Bonnard bis Kirchner’ [tot 16/10] 
❑ ‘Enthralling Engraving – The 
Enterprise of Hendrick Goltzius’ [tot 
13/11] ❑ ‘Archaeology of Salvation. The 
Image of Christ in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries’ [tot 8/1/2017] 
❑ ‘The Figurative Pollock’ [2/10 tot 
22/1/2017] ❑ ‘Nothing for eternity’ – 
Joëlle Tuerlinckx [15/10 tot 16/2/2017]

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
❑ ‘Extimacy’ – Juliette Blightman [24/9 
tot 13/11] ❑ ‘I Want to Live in the 
Country (and Other Romances) – invited 
by Juliette Blightman’ – Marie Angeletti, 
Olga Balema, Dawn Mok, Kate Sansom 
[24/9 tot 13/11]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso, 
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 31/12] 
❑ ‘Chinese Whispers. Recent Art from 
the Sigg & M+ Sigg Collections’ [tot 
25/9] ❑ ‘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] 
❑ Kathrin Affentranger [tot 1/10] 
❑ ‘What Remains. The World of Cesare 
Lucchini’ [23/9 tot 8/1/2017] 

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Collectionneurs. Werke aus der 
Sammlung des Kunstmuseums Luzern 
und einer Genfer Privatsammlung’ – Max 
Bill, Urs Lüthi, Lichtenstein, Aldo Walker, 
John Armleder, Helmut Federle… [tot 
27/11] ❑ Sonja Sekula, Max Ernst, 
Jackson Pollock & Friends [tot 25/9] 
❑ ‘2016 Manor Art Prize: Primitive 
Economies’ – Georg Keller [tot 27/11] 
❑ ‘and she will say: hi her, ailleurs to 
higher grounds…’ – Laure Prouvost 
[29/10 tot 12/2/2017]

Winterthur

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] ❑ ‘Neue Sammlungs-
präsentation im Erweiterungsbau’ [tot 
31/12] ❑ ‘100 Jahre Dezember-
Ausstellung. Jubiläums-Ausstellung’ 
[5/11 tot 2/1/2017]

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] ❑ ‘Demo’ – Phyllida 
Barlow [29/10 tot 19/2/2017]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Francis Picabia. A retrospective’ [tot 
25/9] ❑ ‘Hans Jakob Oeri (1782-1868)’ 
[tot 23/10] ❑ ‘Picture Ballot! Images of 
Architecture’ [23/9 tot 11/12] ❑ ‘Beyond 
Bronze’ – Alberto Giacometti [28/10 tot 
15/1/2017] ❑ ‘Drawings’ – Peter 
Wechsler [11/11 tot 22/1/2017]

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] ❑ ‘20. An Exhibition in 
Three Acts. Collection Revisited: 
1960-1982’ [15/10 tot 27/11/2017] 
❑ ‘20. An Exhibition in Three Acts. 
Museum Revisited: 1996–2016’ [15/10 
tot 5/2/2017]

Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
tot 17/9: enkel op afspraak
❑ ‘Almost Doesn’t Count’ – Birgit Verwer 
[18/9 tot 30/10] ❑ ‘Project-room: 
Livingstone in print 25 jaar grafiek’ – Dine, 
Immendorff, Penck, Bourgeois, PolkeSerra, 
Rauschenberg… [18/9 tot 30/10] ❑ ‘Why 
do birds suddenly appear’ – John van ‘t Slot 
[18/9 tot 30/10] ❑ Klaas Gubbels [6/11 
tot 7/1/2017] ❑ Roger Wardin & Nadja 
Schöllhammer [6/11 tot 7/1/2017]

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’ – Nora 
Schultz, David Shrigley, Walter Swennen, 
Tal R, Stephen Prina… [tot 6/11]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘OpZicht: Cleo Wächter’ [tot 11/10] 
❑ ‘Ondertussen: Waalko Dingemans en 
Jason File’ [tot 23/10] ❑ ‘OpZicht: 
Yamuna Forzani’ [12/10 tot 29/11] 
❑ ‘Circles of Focus: The Fall Experiment’ 
– Christine Borland en Brody Condon 
[15/10 tot 13/11] ❑ ‘Ondertussen: Eric 
Peter’ [29/10 tot 18/12]

twelve twelve gallery
Prinsestraat 53 – 06 38020338 
wo-za 11-18u
❑ ‘Liminal place’ – Sam Lock [24/9 tot 
6/11]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘foundationClass’ – Miriam Schickler, 
Reme Awwad, Ayham Omarin, Dachil 
Sado, Ahmad Alali… [17/9 tot 30/10]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359 
wo-zo 12-18u
❑ ‘The School of No Return’ – Ulf 
Aminde [17/9 tot 30/10]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Traumraum’ – Lenneke van der Goot, 
Stan Klamer, Karen Sargsyan, Sebastiaan 
Schlicher, Charlotte Schleiffert, 
Rozemarijn Westerink [17/9 tot 27/11]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Yes and No’ – Lucas Lenglet [17/9 tot 
27/11]

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.. [tot 25/9]

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

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
Willemstraat 27 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘On the Soft Edge of Space’ – Marleen 
Sleeuwits [tot 6/1/2017] ❑ ‘Standards’ 
– Thomas Raat [22/10 tot 20/12]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie NU’ [tot 10/3/2017] 
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 30/4/2017] ❑ 
‘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] ❑ ‘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 – Kunst, 
feminisme en institutionele kritiek’ [tot 
15/1/2017] ❑ ‘Return to Rightful Owner’ 
– Eva Olthof [tot 16/1/2017] ❑ ‘Magic 
Centre’ – Ade Darmawan [17/9 tot 
22/1/2017] ❑ ‘Pracht und Prinzip’ – Bas 
van Beek [24/9 tot 6/11] ❑ ‘The Intimate 
Earthquake Archive’ – Sissel Marie Tonn 
[27/9 tot 26/3/2017] ❑ ‘Broken White 
– Design Academy Eindhoven en Van 
Abbemuseum’ [8/10 tot 6/11]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Capita Selecta – de collectie 
hedendaagse kunst van het Groninger 
Museum’ [tot 8/1/2017] ❑ ‘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 borgenkaart 
van Theodorus Beckeringh’ [tot 23/10]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84 
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Ondergronds – Een tentoonstelling over 
tunnels, parkeergarages, kelders, archeologie, 
kabels en leidingen, constructies…’ [tot 
16/10] ❑ ‘ De Gemeente-architecten van 
Velsen Van Renaissance tot Postmodern 
(PoMo)’ – D. Kramer, J.P. Koopen, H.J. 
Peters, S. Schaafsma [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 (19641997)/Jef  
Cornelis – Obras de Televisão (19641997), Galeria da 
Culturgest, Porto, 23 mei – 29 augustus 2015.

Marc De Cock Oud-voorzitter van de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) (1979-1995). 
Gewezen lid van de Toezichtscommissies van het Museum 
voor Schone Kunsten en het Museum van Hedendaagse 
Kunst te Gent.

Marc De Kesel Is Wetenschappelijk Secretaris en Senior 
Onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde onder meer Goden 
breken: essays over monotheïsme (Amsterdam, Boom, 2010); 
Auschwitz mon amour: Over Shoah, fictie en liefde (Amsterdam, 
Boom, 2012); Žižek (Amsterdam, Boom, 2012); Niets dan 
liefde. Het vileine wonder van de gift (Amsterdam, Sjibbolet, 
2012).

Bart Meuleman Werkt in het theater en schrijft. Recente 
uitgaven bij Querido, Amsterdam: De jongste zoon (autobio-
grafisch proza, 2014) en Mijn soort muziek (2015, poëzie).

Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf. Recente publicaties: The clandestine in the 
work of  Jef  Cornelis (i.s.m. Koen Brams), Jan van Eyck 
Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 
2009; Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (i.s.m. 
Koen Brams), Köln, DuMont, 2011; Opus 1. The Artist’s 
Beginnings (i.s.m. Koen Brams en Ulrike Lindmayr), Roma 
Publications, Amsterdam, 2015.

Klaas Tindemans Docent/onderzoeker aan de Vrije 
Universiteit Brussel en aan het Royal Institute for Theatre, 
Cinema and Sound (RITCS), waar hij het onderzoek ook 
coördineert. Dramaturg en toneelauteur. Hij publiceert 
over theatraliteit en politiek, over kunstbeleid en over diver-
se onderwerpen in de sfeer van de performance studies.

Jan van Adrichem Kunsthistoricus. Studeerde aan de 
Gerrit Rietveld Academie (1974-1979) waar hij de Opleiding 
Leraren Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen 
volgde (1976-1979), en aan de Universiteit van Amsterdam 
(1979-1988), waar hij in 1993 promoveerde. Was verbon-
den aan Museum Boijmans Van Beuningen (1983-1990) en 
het Stedelijk Museum Amsterdam (1998-2009). Doceerde 
aan de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Universiteit 
Utrecht (1990-1995) en aan het University College Utrecht 
(1997-2001). Van hem verscheen onder meer De ontvangst 
van de moderne kunst in Nederland 19102000. Picasso als pars 
pro toto (Amsterdam, Prometheus, 2001).
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Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität  
 Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen) 

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

Marc De Kesel – Freud plays Schiller. Psychoanalysis 
and/as aesthetic Bildung theory
This essay explains how psychoanalytic theory can be under-
stood as a ‘theory of  aesthetic education’. De Kesel first consid-
ers Immanuel Kant’s view on the idea of  ‘freedom of  thought’/ 
‘free thinking’ advocated by Enlightenment thinkers. On the 
one hand, Kant had stated that ‘free thought’ forms the ba-
sis for modern science. On the other hand, he had argued 
that reason can no longer reveal the truth about reality nor 
about free thought itself, a glimpse of  whose essence can only 
be caught through aesthetic judgment, this being a reflective 
judgment by which we recognize our own freedom in the aes-
thetic object. De Kesel then explains how Friedrich Schiller 
incorporated Kant’s discourse on freedom (of  thinking) into 
a theory of  Bildung-through-art: through aesthetic/reflexive 
judgment, art raises man to a state of  freedom. According to 
De Kesel two of  the most important thinkers in psychoanaly-
sis, Sigmund Freud and Jacques Lacan, similarly conceive the 
‘knowledge’ of  psychoanalysis as an aesthetic knowledge in-
volving reflexive judgments. For both thinkers there is a close 
and structural relationship between ‘psychoanalytic knowl-
edge’ and the knowledge that inhabits art. 
Sigmund Freud – Immanuel Kant – Jacques Lacan – psychoa-
nalysis – Friedrich Schiller

Klaas Tindemans – The dramaturgy of  disobedience. 
Historical consciousness-raising theatre and political 
theatricality today
This essay reflects on the heritage of  historical consciousness-
raising theatre in Flanders and compares this type of  theatre 
with contemporary forms of  political theatre. Tindemans 
starts from the research project set up by the so-called ‘werk-
groep vormingstheater’ [educational theatre working group] at 
the Centre for Language and Literature Theory of  the Free 
University of  Brussels which resulted in three edited volumes 
between 1979 and 1982. Three concepts that were cen-
tral to this historical text collection serve as a guideline for 
Tindemans’ comparative exercise: totality, representation and 
(the role of) the audience. 
consciousness-raising theatre – Marianne Van Kerkhoven – 
political theatre

Bart Meuleman – A serial writer. On Dirk Lauwaert’s 
teaching
In this text Bart Meuleman reflects on the teaching of  essay-
ist Dirk Lauwaert at the RITCS (Royal Institute for Theatre, 
Cinema & Sound, Brussels) during the eighties on the basis 
of  his own experience as a student there. Meuleman identi-
fies two tensions in Lauwaert’s teaching: first the paradoxical 
combination of  a devastating critique of  modern society with 
a profound fascination for the richness of  ‘popular culture’ 
– which is traditionally regarded as a mere symptom of  this 
society; secondly, the combination of  this critique of  modern 
society with a sensitivity and enthusiasm for ‘older’ modern 
culture (e.g. the 18th-century Encyclopédie, the 19th-century 
type of  the dandy).
art education – Dirk Lauwaert – RITCS, School of  Arts, Brussels

Jan van Adrichem – On my trajectory in aesthetic edu-
cation
In this autobiographical text Jan van Adrichem reflects on his 
own (aesthetic) education and considers the different stages 
which led him to his final choice of  a career as an art historian. 
aesthetic education – art education

Koen Brams & Dirk Pültau – 1989-1995: A new muse-
um, a new president. Conversation with Marc De Cock, 
former president of  the ‘Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst’, Ghent (part 5)
This is the fifth episode of  a conversation with Marc De Cock, 
former president of  the ‘Vereniging voor het Museum van 
Hedendaagse Kunst’ (V.M.H.K.) [Association for the Museum 
of  Contemporary Art] in Ghent, covering the period 1989-
1995. The interview first elaborates on the show Artists (from 
Flanders), which De Cock curated in collaboration with Bart De 
Baere on the occasion of  the Venice Biennial in 1990. The re-
maining part of  the conversation discusses at length De Cock’s 
last six years (1989-1995) as a president of  the V.M.H.K., a 
period characterized by manifold and increasing tensions be-
tween this association and the Museum of  Contemporary Art 
of  Ghent (now the S.M.A.K.).
Association for the Museum of  Contemporary Art (V.M.H.K.), 
Ghent – Museum of  Contemporary Art, Ghent (S.M.A.K.) – 
Museum history
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16.09.2016 — 22.10.2016 

the school of no return 
Ulf Aminde
—————————————————————————————

West    www.westdenhaag.nl 

16.09.2016 — 30.10.2016 locatie: huis huguetan, lange voorhout 34, 25a4 ee den haag 

the school of no return 
Ulf Aminde
—————————————————————————————
16.09.2016 — 30.10.2016  locatie: groenewegje 136, 2515 lr den haag 

*foundationclass
Ahmad Alali, Rula Ali, Ulf Aminde, Reme Awwad, Mira Debaja, Azin Feizabadi, Max Grau, 
Florian Huss, Azad Ibrahim, Ali Kaaf, Ali Mahmoud, Kirollos Malak, Danae Nagel, Marina 
Naprushkina, Ayham Omarin, Dachil Sado, Miriam Schickler, Batoul Sedawi & Ghaith Tahsen
—————————————————————————————
29.10.2016    locatie: huis huguetan, lange voorhout 34, 25a4 ee den haag 

symposium museumnacht
Ulf Aminde, Edo Dijksterhuis, Marcel van Eeden, Jean-Pierre Geelen, Jannet de Goede, 
Michael van Hoogenhuyze, Harmen de Hoop & Nina Polak 


