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Het heden van het verleden

Traditie (2)
Het verleden geniet steeds meer ‘bescherming’, maar dat maakt onze band ermee
niet inniger. Wel integendeel, aldus Rudi
Laermans in de openingstekst van dit nummer: ‘‘Patrimonialisering’ of ‘vererfgoeding’ knipt de band tussen verleden en heden door die voor traditie of ervaring juist
essentieel is.’ Laermans plaatst die ontwikkeling in de context van een toenemend
wantrouwen tegenover (belichaamde)
ervaringskennis – in zijn collectieve vorm:
traditie – ten voordele van gecodificeerde,
toepasbare en veelal prescriptieve ‘kundes’
(zoals opvoedingskunde). Parallel hieraan
bespreekt hij de impact van de digitalisering op de verhouding tot het verleden, in
het algemeen en voor de artistieke praktijk.
Laermans constateert dat veel hedendaagse
kunst de ‘mogelijkheid dat het verleden
weerstand biedt’ negeert. Dat ‘gebrek aan
weerstand’ detecteert Heinz Schlaffer ook
in de wereld van de literatuur. Tot in de 18e
eeuw stonden ‘dode dichters […] de levenden met troost en opmontering terzijde, alsof ze uit de dood waren opgestaan’, aldus
Schlaffer, en ‘was met het dichtersberoep
de hoop verbonden om ooit als klassieke
schrijver onsterfelijk te worden.’ Vandaag
telt alleen ‘het succes van het recentste
boek’ en durft geen enkele schrijver nog op
zijn ‘onsterfelijkheid’ in te zetten.
Hoe gaan kunstenaars met het verleden
om? Sven Vitse vergelijkt de omgang van
twee schrijvers, Jacq Firmin Vogelaar en
Bregje Hofstede, met de kunstenaarsnovelle Le Chef d’oeuvre inconnu van Honoré
de Balzac. Terwijl Vogelaar meent dat
Balzac via het hoofdpersonage Frenhofer
met romantische kunstenaarsmythen afrekent, lijkt Hofstede zich juist aan dat soort
kunstenaarsidealen op te trekken – wat,
zo betoogt Vitse, alles met het ontbreken
van een emancipatorisch perspectief bij de
jonge generatie heeft te maken.
Drie bijdragen gaan in op de omgang met
traditie(s) bij kunstenaars van verschillende generaties. Stefaan Vervoort bespreekt
de verhouding van de Duitse kunstenaar
Thomas Schütte (°1954) tot zijn ‘vaders’ en
stelt een kritisch-dialectische verhouding
met de voorgaande generatie vast. Dominic
van den Boogerd kijkt naar de jongere
generaties kunstenaars die hij sinds 1995
als directeur van het Amsterdamse kunstenaarsinstituut De Ateliers leerde kennen.
Zette de eerste lichting (met o.a. Thomas
Houseago (°1972)) zich af tegen het sluimerende ‘verval van de traditie’ onder
invloed van de digitalisering, dan lijkt
de band met de traditie bij de recentste
lichtingen steeds losser te worden. Steyn
Bergs interviewt het kunstenaars- en performersduo Manuel Pelmus en Alexandra
Pirici (°1974 & 1982), die zich toeleggen op
zorgvuldig gechoreografeerde enactments
van bestaande kunstwerken – om het verloren contact met de kunstgeschiedenis te
herwinnen?
Christophe Van Gerrewey bespreekt
de architecturale traditie van de ‘singulariteit’ – de idee dat architectuur ‘een
verschil kan maken’ door het creëren
van unieke, exemplarische gebouwen of
plaatsen – en de uitholling ervan in een
tijd waarin elk gebouw ‘singulier’ wil zijn.
Van Gerrewey schetst een sinister beeld,
maar doet niettemin een suggestie en pleit
voor ‘een krachtige vorm van saaiheid’. In
het gesprek van Koen Brams & Dirk Pültau
met Geert Bekaert (over diens vroege samenwerking met Jef Cornelis in het kader
van televisiefilms over architectuur en stedenbouw (1968-1972)) staat de omgang
met de traditie van de modernistische
urbanisatie centraal.
Het nummer besluit met een door Koen
Brams gemodereerd en geredigeerd panelgesprek over (het gebrek aan) samen
werking tussen musea van oude, moderne
en hedendaagse kunst, met als deelnemers
Els Silvrants-Barclay (coördinatrice
Contemporary Art Heritage Flanders),
Manfred Sellink (K.M.S.K., Antwerpen) en
Jos Van Rillaer (voormalig AdministrateurGeneraal van het Agentschap Kunsten en
Erfgoed).
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Over ervaring en traditie, erfgoed en canonisering

Giorgio de Chirico
L’archeologo, 1927

RUDI LAERMANS
1.
‘Uit de herinnering komt bij de mensen de
ervaring voort; eerst vele herinneringen
van eenzelfde zaak brengen de bekwaamheid van de ervaring voort’, schrijft
Aristoteles in zijn Metafysica.1 Deze bepaling klinkt niet meteen verrassend: ook in
het alledaagse taalgebruik verwijst het
woord ‘ervaring’ naar een kunnen dat op
veel ondervinding berust, een potentiële
bedrevenheid die gaandeweg ontstaat door
een herhaald waarnemen of recursief handelen, en soms ook met de notie van praktische kennis wordt verbonden.2 In de pedagogische praktijk van het (in)oefenen is
deze ervaringskennis een bewust doel.
Maar ook dan blijft ervaring de goeddeels
onbewuste neerslag in de herinnering van
ontelbare vergelijkbare handelingen, waarbij iedere nieuwe handeling het voorlopige
sediment zowel verrijkt als confirmeert.
Walter Benjamin, die de notie van ervaring
tot een filosofisch kernbegrip oprekte, associeert ‘ervarenheid’ daarom met Prousts
idee van de mémoire involontaire.3 Wie ervaren is, kan oordelen, beslissen of handelen
op basis van een onwillekeurig gevormd

geheugen, dat staat voor een eigenstandig
surplus aan vaardigheid of kunnen.
Ervaring kenmerkt bij uitstek het handelen van de ambachtsman, in brede zin.4 Hij
moet niet nadenken over hoe hij verf moet
mengen of een reeks noten dient te spelen:
hij doet het bijna automatisch uit, of beter,
mét ervaring. Zijn ervarenheid is prereflexief of – zoals het vaak heet – intuïtief,
maar anders dan de ingeburgerde notie van
gewoonte suggereert, handelt de ambachtsman niet louter reproductief. Handelen op
basis van ondervinding, zo wist Aristoteles
al, is hoogst flexibel omdat het corresponderende kunnen steeds geactualiseerd wordt
in functie van een specifieke situatie of
moeilijkheid. Terwijl handelen vanuit
gesystematiseerde kennis neerkomt op het
toepassen van algemene schema’s, ageert
de ervarene direct situatie- of probleembetrokken. De ervaren musicus concentreert
zich bijvoorbeeld op de particulariteit van
de te spelen partituur: die is zijn leidraad,
waarbij hij tegelijk vanuit zijn ervaring aan
deze singulariteit recht kan doen. Ervarings
kunnen is kortom een open potentieel dat
zich telkens opnieuw verbijzondert in relatie tot een specifieke opgave. Pas wanneer
taak of situatie al te zeer afwijkt van de
omgeving waarbinnen de ervaring tot
stand kwam, ontstaat een bewust beleefd

hiaat. In dit reflexieve moment breekt, hoe
kortstondig of fragmentair ook, het besef
door dat alle ervaringskunnen een particuliere geschiedenis heeft. De tekortschietende ervaring confronteert ons met de historiciteit van alle praktische kennis: haar
grenzen vallen samen met het verleden
waarin ze vorm kreeg.
2.
Ervaringskunnen is lichaamsgebonden,
maar beperkt zich niet tot strikt lichamelijke
handelingen. Ook het werken met hooggespecialiseerde kennis is meer dan eens een
zaak van ervarenheid. De ingenieur die al
snel een oplossing onderkent bij een technisch probleem of de dokter die op basis van
enkele indicaties een trefzekere diagnose
stelt, handelt met ervaring. Deze laat zich
niet expliciteren: ervaringskunnen wordt in
de eerste plaats pragmatisch verantwoord,
aan de hand van de bekomen uitkomsten.
Zij kloppen – of niet: ervaring is uiteraard
feilbaar. Deze pragmatische test geldt ook
voor de schilder die onberedeneerd een
bepaalde kleur gebruikt of voor de choreograaf die intuïtief beslist om een bewegingsfrase waarop lang werd gewerkt alsnog te
verwerpen. Het eindresultaat legitimeert de

2

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015

gemaakte keuze al dan niet, terwijl de ervaring die ze motiveerde zich juist niet discursief laat justifiëren. Handelen uit ervaring
heet daarom vaak subjectief, maar dit klopt
enkel in een volstrekt andere betekenis dan
de gangbare liberale strekking van dat
woord suggereert. Ervaringskunnen schuift
immers onder waarderingen, beslissingen
of handelingen een goeddeels onpersoonlijk
draagvlak (de letterlijke betekenis van het
woord ‘subiectum’). Deze support is inderdaad niet van de orde van het cartesiaanse
zelfbewustzijn en haar idées claires et distinctes; evenmin heeft dit fundament echter iets
te maken met de irrationaliteit van persoonlijke stemmingen of gevoelens. Wie handelt
met ervaring, doet dat vanuit een verworven
geheugen, een complex condensaat van
ontelbare herinneringen aan eerder gestelde
handelingen dat men zich nooit bewust kan
toe-eigenen. De ervarene ondervindt daarom zelf regelmatig de zachte dwang van een
imperatief: zijn ervaring maakt aanspraak
op autoriteit, desnoods ‘tegen beter weten
in’. Een woord als ‘intuïtie’ verhult precies
deze specifieke gezagsclaim.
‘Nee, zoveel is duidelijk: de ervaring heeft
aan gezag ingeboet’, noteert Benjamin in
zijn essay Armoede en ervaring (1933).5
Ervaring heeft inderdaad al langer een
slechte naam. Moderniteit is het synoniem
voor reflexiviteit en rationele verantwoording, en bijgevolg voor de professionalisering of verdeskundiging van praktijken
waarbinnen ervaring, en dus ook het
opdoen daarvan via geduldige oefening,
eeuwenlang als cruciale norm én kennisvorm gold. Of zoals Peter Sloterdijk gevat
opmerkt: ‘Het ware en werkelijke grondbegrip van de moderniteit heet niet revolutie,
maar explicitering.’6 Via hun reflexieve en
systematische verheldering raakten opvoeding en onderwijs, zorgverlening en talloze
andere beroepspraktijken van langsom
meer verweven met gecodificeerde vormen
van weten en daarop gebaseerde voorschriften. Zij maken komaf met het opake, prereflexieve karakter van ervaringskunnen:
praktische kennis wordt vervangen door
technisch-procedurele kennis. Niet de op
oefening gebaseerde ervaring, maar een
ondubbelzinnig weten en transparante
richtlijnen moeten het handelen van de
leraar, de zorgverlener of de stadsplanner
sturen: dit parool gaf en geeft aan het programma van de Verlichting een praktische
vertaling. De uitkomst is een nog altijd doorlopend proces van, weberiaans gesproken,
rationalisatie of intellectualisering. 7
Daarbij maakt ervaringsgezag steeds meer
plaats voor kennisgezag, en ervaringskunnen voor het in de regel sterk prescriptieve
weten van opvoedingskunde, bedrijfskunde
en de vele andere ‘kundes’.8
De rationalisatie van professionele praktijken en de bijhorende devaluatie van ervarenheid kwam recent in een stroomversnelling. Tot voor kort domineerde binnen vele
domeinen immers nog een samengaan van
impliciet ervaringskunnen en expliciete
kunde. Een docentenopleiding was bijvoorbeeld geen must, maar eerder een mogelijke
aanvulling op het direct opdoen van onderwijservaring, eventueel onder begeleiding
van een ervaren persoon. Dat thans de
expertise de overhand heeft gekregen en de
ervaring haast systematisch wordt gewantrouwd, heeft veel te maken met het uit de
Angelsaksische wereld overgewaaide streven naar transparantie en accountability
(dat op zijn beurt nauw verweven is met de
snelle inburgering tijdens de jaren tachtig
van het neoliberale bestuurs- of managementmodel). 9 De competente leraar of
docent is vandaag niet langer iemand met
veel onderwijservaring, maar volgt de
onderwijskundige recepten die tevens prevaleren in de organisatorische monitoring
of evaluatie van zijn bezigheden. En de verantwoordelijk handelende arts steunt in de
eerste plaats op evidence based practices, en
niet op ervaring. Wie zich thans alsnog op
ervaring laat voorstaan, moet zijn handelen
daarom altijd ook kunnen legitimeren in
termen van good practices en volgens de
dwingende noties, schema’s en aanbevelingen die de direct betrokken experten als
maatgevend beschouwen. In hun weten en
voorschriften zit echter meestal een grote
blinde vlek: ze veronderstellen de ervarenheid die deze specialisten juist zoveel mogelijk weg willen rationaliseren. De leraar die
alleen maar onderwijskundig verantwoord
les geeft, is een weinig begeesterende docent;
de arts die niet durft af te gaan op zijn prak-

tische ervaring, zal regelmatig moeten vaststellen dat hij niet meteen een diagnose kan
stellen; de organisatie waarbinnen iedereen
zich houdt aan de officiële protocollen opgesteld door ingehuurde adviseurs, loopt
algauw in het honderd. Ervaringskunnen
blijft inderdaad het fundament van alle professioneel handelen: ‘nergens […] kan technische kennis worden gescheiden van praktische kennis, en nergens kunnen beide als
identiek of inwisselbaar worden opgevat’,
betoogde Michael Oakeshott al vele jaren
geleden.10 Dat wil de betrokken ‘-kunde’
juist niet geweten hebben. Het moderne
verlangen naar rationele verantwoording
verkeert hier in zijn tegendeel, omdat niet
langer (h)erkend wordt dat er een grens is
aan ‘de wil tot waarheid’, aan het streven
om menselijke handelingsvermogens te
expliciteren en aldus op basis van reflexieve
kennis te normeren.
3.
Traditie is het collectieve pendant van individuele ervaring. Beide zijn het sediment
van herhaling en ‘spreken vanzelf ’, en beide
worden altijd selectief geactualiseerd in specifieke situaties. Gedeelde tradities vormen
vaak de bredere bedding voor het verwerven van persoonlijk ervaringskunnen.
Opvoeding is dan een tweevoudig proces:
het overdragen van een traditie, gewoonlijk
van generatie op generatie, en het zich eigen
maken daarvan door herhaalde oefening.
Zo gaat het er bijvoorbeeld nog altijd aan toe
bij het aanleren van een eerste taal. Ouders
en onderwijzers geven hun kennis daarvan
gericht door, overeenkomstig een curriculum dat van makkelijk naar moeilijk, van
verbaal naar schriftelijk gaat. Kind of leerling zeggen na, herhalen, oefenen… eerst
nog bewust – maar een taal kent men pas
écht wanneer het geleerde tot ervaring is
gecondenseerd en men een zin onnadenkend kan uitspreken of neerschrijven.
Iedereen die een taal machtig is, heeft taalervaring en staat tegelijk in een talige traditie die men met elk uitgesproken woord verlevendigt, continueert en affirmeert.
Traditie heeft en geeft sociale autoriteit.
Een traditie die niet meer als gezaghebbend
geldt, houdt op termijn gewoonweg op te
bestaan of verschrompelt tot een subcultuur: ze wordt niet langer op bredere schaal
of binnen de direct betrokken groep doorgegeven. Omgekeerd kan een levendige,
krachtige traditie het uitoefenen van macht
veranderen in een erkende en gelegitimeerde vorm van gezag, en kan zij het gebruik,
zelfs het misbruik, van macht justifiëren.11
Ondanks het bestaan van eeuwenoude tradities binnen bijvoorbeeld de religieuze sfeer
is traditioneel gezag in feite hoogst kwetsbaar. De kracht van een traditie ligt immers
in haar vanzelfsprekendheid. Haar autoriteit verdraagt het daarom maar moeilijk dat
ze geheel of gedeeltelijk aan het spreken
wordt gebracht, reflexief wordt bevraagd of
geproblematiseerd. In wezen is elke traditie
een pure tautologie: ze geldt zolang ze als
traditie geldt, dus zonder veel vraagtekens
wordt doorgegeven en bewaakt. Het is het
cruciale punt dat Michel de Certeaus analyse van Mei ’68 nog altijd zo lezenswaardig
maakt.12 De contesterende studenten onttakelden in één klap de traditionele autoriteit van professoren en universiteit door
simpelweg het geloof in de evidentie ervan
op te schorten. Waarna er nog enkel onopgesmukt machtsvertoon overbleef.
Traditie verdraagt reflexiviteit voor zover
deze zich beweegt binnen het kader dat door
de traditie wordt uitgetekend – dat geldt bij
uitstek voor elke theologie. Kritiek en traditie rijmen daarentegen letterlijk noch
figuurlijk: ieder antwoord op de vraag waarom je voor het altaar moet knielen of waarvoor dat ingewikkelde gedoe met mes en
vork nu eigenlijk nodig is, leidt direct of indirect terug naar de vanzelfsprekendheid die
de werkzaamheid van elke traditie veronderstelt. Haar performativiteit valt samen
met een doorleefde, ja een in alle betekenissen van het woord ervaren evidentie die feitelijk de contingentie van ieder traditioneel
handelen moet verhullen. Traditie staat
machteloos tegen kritiek die blijft doorvragen naar het waarom van de overgeleverde
ideeën, regels of praktijken. Haar enige verweer tegen de kracht van de communicatieve of argumentatieve rationaliteit, die per
definitie aandringt op het geven van goede
redenen, is het optrekken en zo nodig

cementeren van nog een extra communicatieblokkade.13 Of met een knipoog naar het
bekende dictum van Wittgenstein: dat men
dient te zwijgen over datgene waarover men
niet kan spreken, is het verborgen motto
van iedere traditie en haar officiële hoeders.14
4.
Moderniteit is deels synoniem voor antitraditie of, juister, voor de ondertussen tot traditie geworden houding van antitraditionalisme. Sinds de Verlichting is alles en iedereen
die autoriteit en daarom volgzaamheid
claimt op basis van overgeleverde, niet nader
verantwoorde gedachten of gewoonten, in
principe een beetje tot zeer sterk verdacht.
Tegelijk blijven gebruiken en zeden tot op de
dag van vandaag heel veel alledaagse handelingen sturen, variërend van het eten met
vork en mes tot het snuiten van de neus met
een zakdoek. Norbert Elias heeft de genese
van deze en vergelijkbare praktijken uitvoerig gedocumenteerd in Het civilisatieproces.15
Zijn studie leert dat een resem handelingsregels die thans in brede kring vanzelfsprekend zijn ooit nieuw waren en met name een
aristocratische oorsprong bezitten. Onze
omgang met ons eigen lichaam wordt inderdaad gekneed door een eigenstandige traditie met een lange voorgeschiedenis en een
nog altijd bijzonder grote impact. Velen
wanen zich ‘voorbij de traditie’, maar deze
zelfbeschrijving berust op talloze blinde
vlekken. Dit valt nog meer op bij iedere vorm
van uitgesproken of strijdbaar antitraditionalisme: dat doet zich voor als consequent,
maar is in feite erg selectief. In zijn strijd voor
individuele zelfbepaling en tegen welbepaalde uitingen van traditie, zoals religieuze,
vergeet de radicale antitraditionalist behalve
het bestaan van talloze ‘kleine tradities’ binnen de alledaagse levenssfeer ook dat de
ingeroepen liberale notie van persoonlijke
autonomie enkel vanzelfsprekend is binnen
een deels ideologisch-politieke, deels tot
gedeeld cultuurgoed gecondenseerde traditie. Dit vergeten is geen toeval: ook de
modern-liberale traditie heeft gezag voor
zover ze evident lijkt.
Van meet af aan werd het moderne antitraditionalisme begeleid door een tweevoudige dubbelganger. Traditionalisme en politiek conservatisme zijn een reflexieve reactie
op de kritiek op traditie, stelt Karl Mannheim
terecht in zijn essay Konservatismus
(1925).16 Ze pareren het reflexief worden
van traditie met een reflexieve verdediging,
waarbij ‘de band met het verleden’ nogal
eens wordt geïnstrumentaliseerd: traditie
heet onontbeerlijk te zijn voor een geordend
samenleven. Door de bewuste keuze voor
traditie verschilt het moderne traditionalisme beduidend van een levendige traditie.
Alle traditionalisme is in mindere of meerdere mate aangestoken door de kwaal van
het rationalisme die het bestrijdt. Het ageert
reflexief en beredeneert waarom tradities
respect verdienen, terwijl die juist goeddeels
prereflexief worden beleefd en overgeleverd.
Daarom vormt het traditionalisme zo vaak
een tweespan met het politieke conservatisme, in brede zin: de praktijken of levensvormen die niet langer evident zijn en van
generatie op generatie worden doorgegeven, behoeven wettelijke bescherming en
dienen juridisch te worden opgelegd en
afgedwongen. Legaal gezag lost dan het
wankelende of al geïmplodeerde traditioneel gezag af, de pressie van de wet neemt
het over van de via ervaringsleren verinnerlijkte handelingsvoorschriften. Telkens
wanneer een traditionele waarde of norm
bij wet wordt veralgemeend, speelt in feite
een flagrante contradictie: de act bevestigt
dat de ermee verbonden praktijken geen
breed gedeelde traditie meer vormen.
5.
Hoe politiek-cultureel om te gaan met relicten uit het verleden wanneer die zijn verbonden met een nadrukkelijk afgewezen,
zelfs verketterde traditie? Deze vraag drong
zich na 1789 al snel op aan de erflaters van
de Franse Revolutie. 17 Wat moesten de
nieuwe citoyens aanvangen met de talloze
standbeelden en andere publieke artefacten
die naar het omvergeworpen ancien régime
verwezen? Wat te doen met de genaaste kerken en kloosters én hun inboedels? Wat te
beginnen met de hotels, kastelen, kunst-

werken, meubels… van de koninklijke familie en de talloze gevluchte edellieden? De
revolutionairen wilden welbewust vergeten, maar onder meer de publieke materiële
sporen van het officieel afgeschafte verleden
werkten als de bekende ‘terugkeer van het
verdrongene’, als insisterende symptomen
van een afgewezen historische realiteit.
Sommige genaaste goederen werden vernietigd, maar een niet onaanzienlijk deel
belandde in het Louvre, wellicht het eerste
museum in de moderne betekenis van het
woord (de idee om van het Louvre een
museum te maken, circuleerde overigens al
tijdens de laatste jaren van het ancien régime). Voor gebouwen, monumenten en
andere onroerende artefacten kwamen er
dan weer richtlijnen om het belangrijke van
het onbelangrijke te schiften. Deze dubbele
politiek werd gedekt door de idee van een
officieel (nationaal) patrimonium dat het,
ondanks zijn symbolisch besmette identiteit, waard was om bewaard, verzorgd en
getoond te worden.
Traditie was de dominante voormoderne
vorm van ‘geheugenarbeid’ – van zowel
selectief herinneren als vergeten, gericht bijhouden of conserveren, en ongericht veronachtzamen of afstoten. Haar moderne opvolger is het patrimonium- of erfgoedregiem,
dat stoelt op de collectieve wil – door de overheid ondersteund – om sporen van het verleden te bewaren en te archiveren na ‘het verval van de traditie’ (wat in West-Europa
neerkwam op toenemende secularisatie en
het doorvoeren van het principe van de
scheiding tussen Kerk en Staat).18 Het erfgoedregiem verzelfstandigt het verleden tot
een autonoom object van waardering, maar
anders dan bij een traditie wordt dat verleden
niet met het heden verbonden en wordt de
altijd specifieke historische context miskend
waaruit de bewaarde artefacten stammen.
Geconserveerde oude gebouwen of gerestaureerde kunstwerken, oude boeken of tot folklore verheven volksliedjes…: steevast overstemt de boodschap dat het om dingen van
vroeger gaat alle andere mogelijke betekenissen. Tot erfgoed omgedoopte artefacten zijn
dan ook in de eerste plaats tekens van ‘verledenheid’. Precies daarom zijn we ze zorgzaamheid verschuldigd, zo luidt het basiscredo van het patrimonium- of erfgoedregiem.
Dat motto heeft dan ook een sterk moreel,
zoal niet moralistisch karakter: het conserveert en soigneert het verleden ter wille van
het Verleden, met hoofdletter. Daarmee correspondeert een algemeenheid en breedheid
die sterk verschilt van de historiografische
omgang met het verleden. Het erfgoedregiem
beroept zich ten dele wel op de temporaliteit
van geschiedenis en geschiedschrijving,
maar zowel in de productie als de receptie
van erfgoedartefacten regeert vooral de tegelijk homogene en abstracte, niet-evenementiële tijd van het verleden als loutere verledenheid. De erfgoedtoerist bewondert het
verleden als zodanig en bekijkt zonder veel
historisch onderscheid alle architecturale
relicten in een oude binnenstad; net zo vindt
de erfgoedwerker het niet vreemd dat hij een
museumtraject opzet dat start in de
Egyptische Oudheid en ergens halfweg de
19e eeuw plots ophoudt.
‘Patrimonialisering’ of ‘vererfgoeding’
knipt de band tussen verleden en heden door
die voor traditie of ervaring juist essentieel is.
Het is als het doorgeven van een erfenis zonder testament of gebruiksaanwijzing – en
daarmee ook zonder echte toekomst.19 Het
erfgoedregiem zet het verleden op een afstand,
en dat letterlijk: het maakt het toon- en
bezienswaardig. Oude gebruiksvoorwerpen
achter glas opstellen of gebouwen temporeel
bevriezen, ja vereeuwigen en zo buiten de tijd
plaatsen: met dit gedistantieerde verleden
onderhoudt nog nauwelijks iemand een
directe, als persoonlijk beleefde band. Wij
leven tussen de opgepoetste sporen van een
algemene verledenheid of we bewonderen
die, zonder dat ze een plaats krijgen in het
heden: anders dan bij een traditie worden ze
niet ingeweven en zo geactualiseerd in individuele biografieën. De uiteenlopende vormen van ‘patrimonialisering’ of ‘vererfgoeding’ creëren kortom een eigen object,
verledenheid, en tegelijkertijd ook een
immens archief dat doorgaans doods verleden blijft. Het bewaarde verleden wordt met
talloze zorgen omringd en krijgt voor zover
het publiek wordt ontsloten vaak massief
veel aandacht – maar het functioneert
slechts zelden als een sociaal of cultureel
geheugen waarbinnen herinneren synoniem is met herdenken of aandenken.
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Michael Maranda
Twentysix Gasoline Stations, 2.0 (Toronto, Parasitic Ventures Press, 2009): reconstructie van het iconische boekje
Twentysix Gasoline Stations (1963) van Edward Ruscha via beelden op het internet

6.
Geheugens zijn er in minstens twee soorten,
aldus Aleida Assmann.20 Orale en praktijkgeoriënteerde tradities stoelen net als ervaring
primair op het ‘bewoonde’ geheugen van het
lichaam. Als memoriemedium is het lichaam
een functioneel geheugen: het werkt als het
ware ten bate van het herinneren en gebruikt
het eigen vermogen om te herhalen bijvoorbeeld om een geheel van gewoonten of routines op te bouwen. Opslaggeheugens als
schrift, fotografie, film en geluidsopname hebben zich daarentegen van het lichaam losgemaakt. Deze ‘extensions of man’ – Marshall
McLuhans omschrijving van media in het
algemeen – zorgen voor een geweldige uitbreiding van de maatschappelijke en culturele geheugencapaciteit.21 Een extern, niet
lichaamsgebonden opslaggeheugen berust in
wezen op drie onderscheiden operaties: registratie (iets wordt neergeschreven, gefotografeerd…), conservatie (het geregistreerde wordt
bijgehouden), en consultatie. Opslaggeheu
gens zijn de basis voor archieven die, anders
dan traditie of ervaring, het verleden niet
actualiseren maar documenteren. In de regel
gebeurt dat met het oog op de consulteerbaarheid van het geregistreerde verleden (en uiteraard niet van dat verleden zélf). Persoonlijke,
administratieve en andere archieven maken
het kortom mogelijk om sporen van het verleden te hérobserveren. Dat kan niet zonder een
metageheugen of geheugen van een geheugen: zonder catalogus of inventaris valt met
een beetje archief bijzonder moeilijk te werken. Een archief documenteert het verleden,
maar het dient op zijn beurt gedocumenteerd
te worden indien het bruikbaar wil zijn voor
reflexief herinneringswerk (zoals de geschiedschrijving). Daarom is een archief bepaald
méér dan een louter depot of opslagplaats, en
bepaalt de wijze van ontsluiting in sterke mate
de geheugenfunctie, de kans dat de gearchiveerde sporen effectief worden herinnerd.
De recente doorbraak van ‘het digitale’
markeert een nieuwe etappe in de geschiedenis van herinneren en vergeten. De computer annex digitale code is immers niet
zomaar een nieuw medium, maar veeleer
een supermedium. Oudere media zoals tekst,
beeld en geluid kunnen dankzij de digitale
code worden ‘gehermedieerd’ én in onderling verband geïntegreerd in numerieke
omgevingen. In strikte zin bevat een computergeheugen geen foto’s, teksten of klanken.
Digitale informatie is numeriek, ze bestaat
uit enen en nullen, bits en bytes. Alleen de
combinatie van hard- en software zorgt voor
een ‘hermediëring’ van de numeriek opgeslagen informatie in de oudere mediale formaten. Daardoor ontstaat een tegelijk grote
en onzichtbare, vaak zelfs niet-geobserveerde afhankelijkheid van concrete programmatuur: ‘de macht’ ligt in het computertijdperk diep verborgen in machines… Voor
zover numerieke omgevingen tevens functioneren als geheugens bezitten ze nogal eens
een netwerkachtig karakter. Dat is overduidelijk bij het internet: het is een netwerk van
netwerken of ‘meshwork’. Als digitaal
supergeheugen bezit het een mondiaal en
relatief horizontaal karakter, wat resulteert
in de bekende klacht van een teveel aan
informatie(mogelijkheden). Wolfgang Ernst

typeert het internet en andere uitgebreide
databanken daarom als ‘anarchieven’.22
Het zijn ‘gedemonumentaliseerde’ geheugens met een labyrintische structuur, want
ze kennen geen duidelijke informatiehiërarchie, geen spreekwoordelijke hoofd- en bijzaken, geen heldere selectiviteit, geen canon
ook. Beschikbaarheid of potentialiteit primeert, eerder dan het doorgeven van als
waardevol beschouwde informatie. Daarbij
kan de digitale surfer wel gebruikmaken
van een zoekmachine als Google. Die functioneert echter niet als een ouderwetse catalogus of inventaris, maar vormt letterlijk
een performatief geheugen.23 Op basis van
de ingegeven zoekwoorden produceert de
machine in actu een altijd specifiek archief,
na een onwaarschijnlijk complexe rekenoperatie. Dat is het beslissende verschil tussen een digitaal geheugen en een traditioneel opslaggeheugen. Het laatste kent een
duidelijke scheiding tussen geheugen en
metageheugen, de bewaarde artefacten of
documenten enerzijds en de catalogus of
inventaris anderzijds. Juist dit onderscheid
verdwijnt binnen het internet en de virtuele
kopieën van materiële archieven.
7.
De hedendaagse kunstenaar laveert tussen
erfgoedregiem en ‘anarchief ’. Hij schrijft,
visualiseert of componeert met digitale middelen, maakt gebruik van het internet en
heeft tegelijk een door een canon gevormd
idee, hoe fragmentair ook, van het artistieke
verleden. Met zijn ‘anarchivalisme’ correspondeert een open zee van informatie, een
gigantisch verleden dat nauwelijks wordt
getemd door de gekende canon en elke seconde verandert door de toevoeging van weer
nieuwe bits en bytes. Verlorenheid of nomadisme is zijn bestaansconditie, opportunisme
of het aangrijpen van mogelijkheden zijn primaire habitus.24 Doorslaggevend is dat voor
veel hedendaagse kunstenaars het maken
van kunst thans neerkomt op het manipuleren van informatie. De kunstenaar wordt een
informatie(ver)werker wiens handelingen tot
op grote hoogte gelijken op die van iedere
andere digitale surfer. Voorbij het directe opereren met pixels of bits en bytes door fotografen of videokunstenaars deed de digitale
informatiemaatschappij een nieuw soort van
informatiekunst ontstaan waarbinnen het
verleden én het heden imploderen in een
constant hernieuwd artistiek ‘anarchief ’ dat
naar believen kan worden geplunderd of
geciteerd. De hedendaagse kunst is behalve
generieke conceptkunst25 vaak ook informatiekunst waarbinnen het onderscheid tussen
actieve appropriatie (‘I’m gonna use this’) en
passieve consumptie (‘This is mine!’) is uitgewist of minstens onduidelijk wordt.26
De ‘anarchivistische’ kunstenaar is antitraditionalistisch, maar committeert zich
tegelijk aan ‘the tradition of the new’
(Harold Rosenberg).27 De beslissende vraag
is hoe een artiest dat juist doet. Welke bronnen of referenties worden opgedolven, toegeëigend of geciteerd om de praktijk van wat
Thierry de Duve ‘de kunst in het algemeen’28
noemt, waarbij in principe alles kunst kan
zijn, af te wijzen (de uitzondering) dan wel te

continueren (de regel)? Misschien loopt de
belangrijkste breuklijn daarbij helemaal
niet tussen avant-gardetraditionalisten, die
staan voor de lijn die loopt van Duchamp
naar de conceptuele kunst uit de jaren zestig
en haar generieke erflater, en zij die deze
dominante canon contesteren en oudere
vormen van traditionalisme praktiseren.
Belangrijker wellicht is de temporele bandbreedte van het gebruikte ‘anarchief ’. Bij
kunstenaars als bijvoorbeeld Pipilotti Rist of
Tracey Emin is die band heel smal: hun werk
plakt aan het hedendaagse. Dat maakt hun
conceptuele zetten er niet minder om (zeker
bij Emin zijn die regelmatig hoogst hilarisch).
Maar de sterk tijdgebonden informatie en de
overeenkomstige referenties waarmee deze
kunstenaars werken zijn hyper
c ontem
porain. Hun werken worden daarom wellicht al snel onleesbaar voor wie niet vertrouwd is met de actualiteit waarop ze zinspelen, zo ze die al niet direct citeren. Daarbij
speelt in het informatietijdperk tevens een
versnellingseffect bij het verouderen van de
gemediatiseerde actualiteit waarop veel van
de hypercontemporaine informatiekunst is
geënt; door de gedurige vernieuwing van
informatie wordt het gekende heden nog
vluchtiger.
8.
Verwijzend naar Becketts bewondering voor
Effi Briest onderstreept Adorno in zijn essay
Over traditie dat bij een productieve verhouding tussen heden en verleden dat laatste
nooit een slaafs te imiteren voorbeeld vormt.
Veeleer is sprake van een demystificerende
distantie waarbij iedere zweem van autoriteit die het concept ‘traditie’ van oudsher
aankleeft verbrijzeld wordt. Het verleden
komt op een afstand te staan en wordt kritisch onderzocht, wat gelijkstaat met ‘de
onontkoombare reflectie op wat mogelijk en
wat niet meer mogelijk is’ of de verplichting
‘te horen wat hol klinkt en wat niet’– wat
nog wel en wat niet meer bruikbaar is, wat
wel of niet valt te actualiseren.29 Daarbij
geeft de afgeslotenheid van het verleden, dus
het-niet-meer-mogelijke, de doorslag: ‘Na
het verval van de traditie ervaart de kunstenaar deze veeleer aan de weerstand die het
traditionele hem biedt zodra hij zich hiervan
meester wil maken.’30 Er bestaan kortom
verouderde tradities: manieren van componeren, schilderen of schrijven die ooit toonaangevend waren en van generatie op generatie werden doorgegeven, maar thans nog
onmogelijk als artistieke inspiratiebron
dienst kunnen doen. Daarbij hanteert
Adorno tot op grote hoogte een marxistisch
argument. De maatschappelijke onderbouw
of context is zodanig veranderd dat voorburgerlijke kunst enkel nog technisch kan inspireren. We bevinden ons in een volstrekt
andere maatschappelijke constellatie, die
onder meer wordt gekenmerkt door de oppositie tussen avant-garde (‘kunstkunst’) en
cultuurindustrie (‘populaire cultuur’).
Kunst die in andere dan burgerlijk-kapitalistische omstandigheden werd gemaakt, zoals
de eertijdse religieuze kunst of de aristocratische hofkunst, biedt hoe dan ook geen bindende normen of ‘Leitbilder’ meer.
Adorno dacht historisch, niet ook historistisch: de geschiedenis was voor hem geen
organische evolutie met naadloze overgangen, maar integendeel een verhaal met breuken die ooit plausibele artistieke mogelijkheden afsloten. Juist deze andersheid van het
verleden wordt door het ‘anarchivalisme’
geloochend. De ‘anarchivalist’ negeert de
mogelijkheid dat het verleden weerstand
biedt, dat het zich niet laat actualiseren of
inlijven in het heden. Het digitale ‘anarchivalisme’ maakt de gearchiveerde sporen van
verleden disponibel vanuit een logica die uiteindelijk slechts weinig verschilt van de dominante economische idee van nut of gebruikswaarde: het verleden wordt functioneel
geciteerd. Daarbij geven subjectieve intenties,
zoal niet een regelrecht effectbejag, de doorslag. ‘Anarchivalisch denken’ is supermarktdenken – en het resultaat zijn kunstwerken
die zich – met meer of minder reflexiviteit –
als regelrechte pastiches tot het verleden verhouden (dat poneerde Fredric Jameson inderdaad al in zijn epoche-makende essay uit
1984 over het postmodernisme).31
Wie het verleden reduceert tot een vrijelijk
te bespelen synthesizer van bewaarde sporen
vergeet dat ‘pas voor de verloste mensheid
haar verleden in elk van haar momenten
citeerbaar (is) geworden’ (Walter Benjamin).32

Noten
1 Geciteerd in Lieven De Cauter, De dwerg in de
schaakautomaat. Benjamins verborgen leer,
Nijmegen, SUN, 1999, p. 198.
2 Zo onderscheidt Michael Oakeshott technische
van praktische kennis, waarbij hij die laatste
duidelijk in het verlengde van zowel individuele
gewoonten als collectieve tradities situeert; zie
bijvoorbeeld zijn essay Rationalism in Politics,
in: idem, Rationalism in Politics and Other
Essays, London, Methuen, 1962, pp. 1-36.
3 Zie vooral Walter Benjamin, Baudelaire, een
dichter in het tijdperk van het hoog-kapitalisme,
Amsterdam, Arbeiderspers, 1979, en het essay
Ervaring en armoede, in: Walter Benjamin, Maar
een storm waait uit het paradijs. Filosofische
essays over taal en geschiedenis, Nijmegen, SUN,
1996, pp. 136-141. Voor een beknopte, maar
trefzekere situering van Benjamins ervarings
begrip, zie De Cauter, op. cit. (noot 1), pp.
197-207.
4 Vgl. Richard Sennett, The Craftsman, London,
Penguin, 2008.
5 Benjamin, Ervaring en armoede, op. cit. (noot 3),
p. 136.
6 Peter Sloterdijk, Sphären III: Schäume, Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 2004, p. 87.
7 Zie bijvoorbeeld Max Weber, Wetenschap als
beroep, in: idem, Wetenschap als beroep/Politiek
als beroep, Nijmegen, Vantilt, 2012, pp. 7-42.
8 Over het statuut van de vele ‘kundes’, zie ook
Bart Verschaffel, Memoria: over geheugenarbeid,
in De Witte Raaf nr. 177, september-oktober
2015, pp. 7-8.
9 Vgl. Nikolas Rose & Peter Miller, Governing the
Present: Administering Economic, Social and
Personal Life, Cambridge, Polity Press, 2008.
10 Oakeshott, op. cit. (noot 2), p. 9.
11 Max Weber onderscheidt zoals bekend drie
grote vormen van gezag: traditioneel gezag,
legaal of door wetten gedekt gezag, en
charismatisch gezag. Zie bijvoorbeeld Max
Weber, Gezag en bureaucratie, Rotterdam,
Universitaire Pers, 1972.
12 Michel de Certeau, La prise de parole et autres
écrits politiques, Paris, Seuil, 1994.
13 Ik parafraseer Jürgen Habermas’ visie op de
werking van tradities, in zijn Theorie des
kommunikativen Handelns, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1982 (2 delen).
14 Ludwig Wittgenstein, Logisch-filosofische
verhandeling, p. 55 (gepubliceerd onder creative
commons-licentie: http://lilith.gotdns.
org/~victor/writings/Tractatus.pdf)
15 Norbert Elias, Het civilisatieproces. Amsterdam,
Boom, 2011.
16 Karl Mannheim, Konservatismus. Ein Beitrag zur
Soziologie des Wissens, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1984.
17 Ik parafraseer Françoise Choay, L’allégorie du
patrimoine, Paris, Seuil, 1999.
18 Zie de vier eerste essays, bijeengebracht onder
de titel Geschiedenis, herinneren, erfgoed, in:
Pascal Gielen & Rudi Laermans, Cultureel Goed.
Over het (nieuwe) erfgoedregiem, Tielt, Lannoo,
2005, pp. 19-92. Ik herneem in deze en de
volgende paragraaf vaak verbatim een aantal
ideeën uit deze opstellen.
19 Ik zinspeel op een regel van René Char (‘Notre
héritage n’est précédé d’aucun testament’) die
Hannah Arendt tot opmaat neemt van haar
beschouwingen over ‘de kloof tussen verleden
en toekomst’ in het voorwoord van Between
Past and Present. Eight Exercises in Political
Thought, London, Penguin, 2006, pp. 3-15.
20 Aleida Assmann, Funktionsgedächtnis und
Speichergedächtnis. Zwei Modi der Erinnerung, in:
Kristin Platt & Mihran Dabag (red.), Generation
und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive
Identitäten, Opladen, Leske + Budrich, 1995,
pp. 169-185.
21 Marshall McLuhan, Understanding Media.
The Extensions of Man, Cambridge (Mass.),
MIT Press, 1994.
22 Wolfgang Ernst, Das Rumoren der Archive,
Berlin, Merve Verlag, 2002.
23 Vgl. het hoofdstuk ‘Das Netz’ in: Elena Esposito,
Soziales Vergessen. Formen und Medien des
Gedächtnisses der Gesellschaft, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 2002, pp. 287-368.
24 Vgl. Paolo Virno, Grammar of the Multitude.
For an Analysis of Contemporary Forms of Life,
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004.
25 Voor de notie van generieke conceptuele kunst,
zie: Rudi Laermans, Moving Together. Theorizing
and Making Contemporary Dance, Amsterdam,
Valiz, 2015, pp. 198-203.
26 Vgl. Boris Groys, Einführung: Kunstwerk und
Ware, in: Boris Groys, Topologie der Kunst,
Wenen, Hanser Verlag, 2003, pp. 9-32.
27 Harold Rosenberg, The Tradition of the New,
New York, Da Capo Press, 1994.
28 Zie Thierry de Duve, Kant After Duchamp.
Cambridge (Mass.), MIT Press, 1996.
29 Theodor W. Adorno, Over traditie, in: idem,
Zonder richtlijn. Parva aesthetica, Amsterdam,
Octavo, 2012, pp. 33 en 38.
30 Ibid., p. 31.
31 Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural
Logic of Late Capitalism, in New Left Review nr.
146, juli-augustus 1984, pp. 59-92.
32 Walter Benjamin, Over het begrip van de
geschiedenis, in: idem, Maar een storm waait uit
het paradijs, op. cit. (noot 3), p. 143.

4

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015

Afscheid van de doden
Over de toestand van de literatuur
HEINZ SCHLAFFER
Als bezoekers zich in musea, concertzalen
en kerken vergapen aan het vernuft van
Botticelli of Picasso, Bach of Bartók,
Brunelleschi of Neumann, dan brengen ze,
ook als ze dat door de zintuiglijke aanwezigheid van beelden, klanken en ruimtes zouden vergeten, hulde aan de geest van doden.
De houding die op zulke plaatsen gepast is –
stilte, eerbied, concentratie – lijkt op de houding bij een graf. Datzelfde respect werd ook
geëist door de klassieke literatuur, die vroeger werd bewaard in de feestelijke gedaante
van donkere, met gouden letters versierde
boekdelen die aan grafzerken deden denken. Beelden en bustes van dichters stonden
op pleinen en begraafplaatsen, waar het stenen monument de tegenstelling tussen
dood en voortbestaan in een zichtbare eenheid vatte. Tussen de levenden en de doden
bemiddelde in de premoderne cultuur een
eigen, bestendig rijk, waarin de doden – als
voorouders, geesten, heiligen en cultuurhelden – macht over de levenden bezaten.
In de omgang met literatuur, en dan vooral
die in verzen, toonde men zijn gehechtheid
aan de doden door hun woorden uit het
hoofd te leren, ze ter harte te nemen en aan
de volgende generatie door te geven. Dode
dichters stonden de levenden met troost en
opmontering terzijde, alsof ze uit de dood
waren opgestaan. Wat men ‘klassiek’
noemt, stamt uit dat tussenrijk tussen
leven, dood en voortleven, en dus uit een
leven dat tegelijk wel en niet is uitgedoofd.
Voordat ze dienstbaar werd gemaakt aan
beroepsgerichte opleidingen bestond de
algemene vorming, de bildung, erin te
weten wat de doden weten; wie niet meer in
het hiernamaals geloofde, werd daardoor
een hiernamaals in het hiervoormaals vergund. Het klassieke en het Bijbelse citaat,
waarmee de ontwikkelde zich als zodanig
kon onderscheiden, is het woord van een
dode in de mond van een levende – weliswaar niet zelden ontleend aan citatenverzamelingen zoals Büchmanns Geflügelte
Worte. Voor gewone mensen bewezen
spreekwoorden dezelfde dienst.
Tot in de 18e eeuw werden de oudste teksten als de meest eerbiedwaardige
beschouwd: de Bijbel voor de gelovigen, de
Griekse en de Latijnse literatuur voor de
humanisten. Omdat het spijkerschrift en de
hiërogliefen nog niet ontcijferd waren,
interpreteerde Herder het Oude Testament
als de oudste oorkonde van de mensheid.
Hoe dichter geschriften bij de ‘oorsprong’
(een lievelingswoord van Herder) stonden
en hoe langer hun auteurs dood waren, hoe
groter hun betekenis voor latere tijden
werd. Als woord van Moses en Paulus zijn
de Bijbelteksten oud, als woord van God zijn
ze eeuwig. Gestorvenen hebben verkondigd
wat nooit meer mag sterven. Na duizenden
jaren waren Homerus, Vergilius, Horatius
nog altijd een model voor dichters en een
maatstaf voor de kritiek. Wie een klassieke
schrijver las, voelde niet alleen eerbied,
maar ook droefheid omdat hij en de zijnen
niet meer leefden – wat de eerbied nog vergrootte. Pas in de tijd van de Verlichting
rijpte de overtuiging dat het nabootsen van
autoriteiten uit een ver verleden door hun
later geboren leerlingen noodzakelijk noch
mogelijk was. Hoewel de hymnen van de
jonge Klopstock voortbouwden op de
Psalmen, en die van Goethe op Pindaros,
golden ze als creaties van onverhoopte oorspronkelijkheid en bewijsstukken voor de
triomf van het leven op de dood. Wie zich
door de doden niet laat intimideren, is in
staat om oorspronkelijk te dichten en nieuw
te zijn. Toch zouden latere generaties er in
de 19e eeuw nog één keer in slagen om de
genieën die aan de klassieken wilden ontkomen zelf een klassieke status te verlenen.
Voordat de in de late 18e eeuw begonnen
en in de vroege 20e eeuw afgesloten literaire revolutie het devies verkondigde dat men
‘absoluut modern’ moest zijn, zoals
Rimbaud het had geformuleerd, vormden
literaire genres de band die levende met
dode schrijvers verbond. In de 17e eeuw
wilde men epigrammen schrijven zoals

Martialis, in de 18e eeuw idyllen zoals
Theocritus, in de 19e eeuw tragedies zoals
Sophocles. Aan de zijde van een levende
schrijver stond altijd een dode. Vooral de
dichtkunst in verzen – en tot in de 18e eeuw
werd alleen zij als literatuur in de strikte zin
beschouwd – stond door de al honderden,
duizenden jaren vastgelegde metra en
motieven garant voor een continuïteit die
over generaties dichters heen reikte, van de
‘ouden’ tot de ‘nieuwen’. Dichtkunst die
niets meer deed dan aan genreconventies
gehoorzamen, zou pas in de romantiek haar
aanzien verliezen. De roman, die niet door
poëticale voorschriften wordt belemmerd,
veroverde de gunst van een weinig veeleisend lezerspubliek, dat zich kon herkennen
in zijn eigentijdse thema’s en zijn begrijpelijke taalgebruik. Vandaag vallen reikwijdte
en definitie van de literatuur nagenoeg met
de romanproductie samen. Op spectaculaire wijze, met strijdlustige parolen en opzienbarende acties, namen de modernistische
avant-gardes afscheid van het verleden – de
romanlezers deden net hetzelfde, maar dan
onopvallend. De avant-garde gaf de aanzet
om zich te bevrijden van een verleden dat –
in naam van het klassieke – niet toestond
dat de doden zouden sterven; de romanlezer
genoot en geniet van die bevrijding.
Het hoogste doel van dichters uit de
Oudheid en hun navolgers was het voortleven in de herinnering, de roem, ook na de
dood. Een monument bestendiger dan
brons, dat wilde Horatius met zijn oden
oprichten: in de dood wilde hij nog meer
bereiken dan wat het leven hem had toebedeeld (wat in zijn geval niet weinig was
geweest). Degene die daarin slaagde, zag
zijn levensloop geordend in een – aan gewone mensen ontzegde – opeenvolging van
leven, sterven en voortbestaan. Begunstigd
werd deze eerzucht door de baanbrekende
uitvindingen van schrift, bibliotheek en
boekdrukkunst. Wie zijn werk laat drukken,
zorgt – al dan niet met succes – voor een
leven na de dood. Tot de geheime regels van
het schrijversambacht behoort het vermogen om bedacht te zijn op de eigen dood.
Marinetti’s slagzin – Steek de bibliotheken in
brand! – werd pas mogelijk toen de literatuur
het ooit zo eervolle voortbestaan in klassieke gewaden begon te versmaden als een
variant van de dood, en euforisch het leven
begon te vieren. In onze tijd komen de literatuurhuizen welwillend aan Marinetti’s
oproep tegemoet: liever dan dode boeken
voeren ze levende schrijvers op. Lichaam en
stem van de auteur verjagen bij de toehoorders – anders dan het gedrukte woord bij de
lezer – de gedachte aan de eeuwige rust die
het boek in bibliotheken is vergund.
Vroeger was met het dichtersberoep de
hoop verbonden om ooit als klassieke
schrijver onsterfelijk te worden. Die hoop
stoelde op de verwachting dat het nageslacht geschriften uit het verleden zou kunnen lezen alsof ze tijdloos waren. Van dat
vertrouwen valt bij hedendaagse schrijvers
niets meer te merken. In het literaire bedrijf
telt alleen het succes van het recentste
boek. Dat succes wordt afgemeten aan de
prominente plaats van recensies en interviews, aan prijzen, lezingen, tip- en toplijsten, en reikt nauwelijks verder dan één seizoen of – in zeldzame gevallen – een of twee
jaar. Na een publiek optreden wachten de
toehoorders tot de auteur een bewijs van
zijn ‘werkelijke tegenwoordigheid’ in het
net aangeschafte boek achterlaat: aan de
handtekening van de levende persoon is de
bezoekers meer gelegen dan aan de dode
letter van het gedrukte boek. Het geduldige
enthousiasme waarmee het publiek van
pas verschenen boeken kennis blijft nemen,
is niet te danken aan hun kwaliteit, maar
aan de nog nagloeiende bewondering die
klassieke werken ooit te beurt was gevallen.
Met de hedendaagse literatuur houden zich
vooral oudere mensen bezig. Jongeren, die
in onze tijd met andere media hebben leren
omgaan, halen de schouders op over hun
schrijvelende leeftijdsgenoten. Heden
daagse literatuur is iets voor lezers die zich
aan het verleden oriënteren, aan de waarde
die ooit aan de schone letteren werd toegekend.

De literatuurgeschiedenis leert dat tijdgenoten zelden in staat zijn geweest om de betekenis en het niveau van een eigentijdse
schrijver correct in te schatten – Kotzebue
stond bijvoorbeeld hoog en Kleist laag in
aanzien. Het was aan latere lezers, vooral
aan schrijvers, deskundigen dus, om de
maatstaf en de rangorde aan te passen. Met
zo’n correctie houdt vandaag alleen al uit
voorzichtigheid geen enkele auteur rekening meer; hij zoekt zijn geluk als klassieker
voor één seizoen. Omdat hij niet zeker weet
of zich ooit iemand voor hem en zijn nalatenschap zal interesseren, draagt hij zijn
papieren al tijdens zijn leven als ‘pre mortem nalatenschap’ aan een literair archief
over. Dat ongewone gebruik verraadt de
oude schrijverswens om over het levenseinde heen ook nog voor het nageslacht voort
te bestaan; tegelijk onthult het de vrees dat
onze hedendaagse literatuur, die dan zelf
ook literatuur uit het verleden zal zijn
geworden, het nageslacht geen zier meer zal
kunnen schelen. Welke hedendaagse schrijver zal door latere generaties werkelijk worden gelezen, en niet alleen door literatuurhistorici worden geciteerd als staaltje van de
toenmalige smaak? In deze onduidelijke
situatie vertrouwt de auteur zijn voortbestaan toe aan een instelling die de verhoopte eeuwigheid moet beheren. Geen tijd heeft
zichzelf ooit zo volledig gedocumenteerd als
de onze, zodat de overvloed van documenten zal verhinderen dat ooit nog iets betekenisvols wordt ontdekt.
De culturele condities waarin de literatuur leeft en voortleeft zijn op beslissende
wijze veranderd. De overgang van een cultuur van de dood naar een cultuur van het
leven is de literatuur niet goed bekomen.
Zo ver als we de sporen van de beschaving
in het verleden kunnen nagaan, heeft de
mens zich als soort van het dier onderscheiden door begrafenisrituelen en dodencultussen. In zijn studies heeft Philippe Ariès
getoond hoe ceremonies, opvattingen en
ervaringen in verband met de dood voortdurend zijn veranderd, van de Oudheid tot
aan de drempel van de 20e eeuw, zonder dat
de dood daarbij iets van zijn sociale en religieuze betekenis had ingeboet – tot dat in de
20e eeuw dan plotseling wel gebeurde. Van
die oude cultuur van de dood getuigen nog
tot in de 19e eeuw monumentale graven,
maar ook musea en schouwburgen – tempels van de klassieke kunst, die tegelijk grafkamers van de voorbije cultuur zijn. In die
instellingen van latere datum leven nog de
eerste menselijke gemeenschappen voort,
die de gestorvenen wilden vereeuwigen en
de onsterfelijken eren. Plaatsen van eeuwige roem, zoals Saint Paul’s Cathedral of het
Walhalla, namen bij de mannen van wie de
steen het belang en de onsterfelijkheid
moest verbeelden ook schrijvers en dichters
op. Verschillende literaire genres vinden
hun oorsprong in de dodencultus, van de
lyrische klacht (threnos) bij de begrafenis
tot het epigram op grafstenen, en ook de
mimos – een voorloper van de toneelspeler
– beeldde de gestorvene nog een keer als de
levende uit die hij was geweest. Van vele
doden en vele manieren om dood te gaan
vertelt het oudste epos, de Ilias, die eindigt
met het grootse, door gezangen begeleide
lijkfeest voor Patroclus. Ook het oudste
drama, de Perzen van Aeschylus, is een
dodenklacht. Vorm en inhoud van de tragedie werden sindsdien bepaald door het
dodelijke einde van de held. Sinds de
Renaissance wagen zelfs romans en verhalen zich aan de weergave van een tragische
dood; zo krijgt het leven van hun personages en de herinnering eraan scherpe contouren.
In de moderne tijd werkten wetenschappelijke, technische en sociale veranderingen
samen om de plicht de doden te eren uit te
hollen, hoewel de rituelen nog lang bleven
bestaan. Alle natuurwetenschappelijke ontdekkingen sinds de copernicaanse omwenteling leidden tot de conclusie dat mensen
in vroegere tijden niet dichter bij de waarheid stonden, maar waren overgeleverd aan
dwalingen. Het inzicht dat hun kennis achterhaald was, gaf het respect voor de doden
een ironische ondertoon. De weerlegging

van het oude wereldbeeld wekte nog het
meest de woede op van de katholieke kerk:
ze zag haar op de vereerde doden, op apostelen, heiligen, kerkvaders gestoelde gezag
bedreigd door het ontdekkingsplezier en de
vindingrijkheid van de levenden. Toch
vaagde het zegevierende programma van
de moderne tijd, de trias van verlichting,
revolutie en vooruitgang, het respect voor
de traditionele cultuur niet volledig weg. In
het domein van de kunst mocht de klassieke
Oudheid gelijkwaardig naast de moderne
tijd blijven staan, hoewel die haar in alle
andere domeinen had overvleugeld. In
moderne ogen leek de kunst uit de Oudheid
een cultuur van doden; daarom leefde de
cultuur van de dood in de esthetisch-humanistische bildung voort, hoewel ze in het
moderne leven en denken haar betekenis
had verloren. Doordat ze voor een deel obsoleet was, kon de cultuur de religieuze en
metafysische verliezen helpen compenseren
die het vooruitgangsproces de tijdgenoten
toebracht.
Pas aan het begin van de radicale moderniteit, op de drempel van de 20e eeuw, braken kunst en literatuur op programmatische wijze met het voortzetten van de
traditie. Ze verruilden die voor de ideeën die
in de moderne tijd in politiek, natuurwetenschappen en technologie de toon zetten:
revolutie en innovatie. Ook in de kunst is
dan de tijd gekomen voor het pure, van geen
enkel verleden afhankelijke ‘nu’. Het moderne kunstwerk wil eigenlijk geen ‘kunstwerk’
meer zijn: dat begrip herinnert immers aan
de klassieke traditie, die een duurzame creatie aan de vervliegende tijd wilde onttrekken. Wat van de oude cultuur overblijft,
wordt bestudeerd door de geesteswetenschappen, beheerd door monumentenzorg
en rendabel gemaakt door op winst beluste
bedrijven, die cultuurreizen, festivals, theater- en tentoonstellingsbezoeken organiseren. In niets herinnert de kunst nog aan
haar herkomst uit een cultuur van de dood;
de jongste jaren lijkt men erin geslaagd te
zijn om de kunst te integreren in de cultuur
van het leven. Zelfs bij kunst- en literatuurhistorici neemt de neiging toe om – in tegenstelling tot wat oorspronkelijk het doel van
hun discipline was geweest – het odium van
het historische te ontvluchten en zich intensiever met levende dan met dode kunstenaars bezig te houden. Ook geleerden willen
graag erkend worden als vertegenwoordigers van een levende wetenschap, die niet in
strijd is met de actuele interesses van markt
en publiek.
Aan het begin van de moderniteit kwam
het publiek in opstand tegen kunstenaars
die de ingeburgerde, maar achterhaalde
artistieke taal hadden verraden. Intussen
heeft het zijn woede vergeten en accepteert
het gewillig wat de moderne kunst eist.
Esthetische schokken veroorzaken geen
shock meer, maar prikkelen het behaaglijke
besef bij de tijd te zijn. De cultuur van het
leven is in de 20e eeuw aangekomen bij de
massa. Rond 1900 verruilde de ‘reformbeweging’ het ontzag voor ouderdom en dood
voor de cultus van jeugd en gezondheid.
Van de praktijken om het leven te verlengen
is het maar een stap naar het medische project om de onsterfelijkheid al in deze wereld
te realiseren, wat de zorg om onsterfelijkheid in de andere wereld en om postume
roem overbodig zou maken, net zoals de
plicht om te gedenken. Antropologen zoals
Geoffrey Gorer hebben beschreven hoe in de
industriële samenleving het publieke en private ceremonieel rond de dood verdwijnt.
Het leven – en iets anders hoort er niet te
zijn – moet gelukkig worden. Wat van de
dode rest, het lijk en wat toebehoren, wordt
snel opgeruimd. Deze nieuwe houding
tegenover de dood, die in de Europese
geschiedenis zonder voorgaande is, heeft
gevolgen voor de waardering van het culturele erfgoed waartoe ook de klassieke literatuur behoort.
Om kunstwerken uit het verleden in het
heden te presenteren, werden allerlei middelen bedacht om de verdenking te ontkrachten dat men zorg draagt voor de erfenis van doden, van dead white men (zoals
politiek correct denkende studenten in de
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Adam Broomberg & Oliver Chanarin
Holy Bible (Londen, Mack, 2013)

VS de selectie van klassieke auteurs noemen
die de universitaire canon hun voorschrijft).
In Duitsland is de promotie van hedendaagse kunst en hedendaagse literatuur een
publieke opdracht geworden. Vertrouwd en
geaccepteerd is intussen ook de onverbiddelijke actualisering waartoe vooral het theater zich verplicht voelt. Met de vele premières van nieuwe of nieuw voor het toneel
geadapteerde stukken demonstreert dat
theater zijn ‘levendigheid’. Maar ook ensceneringen van toneelstukken die honderden
jaren geleden werden geschreven, moeten
het bewijs leveren dat er nooit een andere
tijd is geweest dan de onze. Opvoeringen
van Schiller, Kleist, Büchner krijgen de toevoeging ‘naar’ of ‘bewerkt door’ – en dan
volgt de naam van de dramaturg die gevonden of verzonnen teksten, waaraan vaak
ook de acteurs bijdragen, met de originele
tekst heeft vermengd. De levende medeauteur stelt de gestorven auteur in de schaduw – al moet diens naam wel vermeld blijven om de oudere generatie naar het theater
te lokken. Bij klassieke romans uit andere
talen moet de vermelding ‘nieuwe vertaling’ de lezer het gevoel bezorgen dat hij een
nieuw boek voor zich heeft. In vergelijking
met zulke ‘verjongingen’ van Stendhal,
Dickens en Dostojevski, die bij Duitse lezers
veel succes hebben, heeft de klassieke Duitse
literatuur in vers en proza het moeilijk: bij
de gedichten van Brentano, de vertellingen
van Stifter, de romans van Gottfried Keller
kan de tekst niet veranderd en aan het
heden worden aangepast, zodat ze van verkoopbevorderende reanimatiepogingen uitgesloten blijven. Veel aandacht en instemming kreeg dan ook de – in werkelijkheid
overbodige en mislukte – poging om
Grimmelshausens Simplicissimus van
17e-eeuws in 20e-eeuws Duits om te zetten. Vruchteloos blijven ook alle actualiserende interpretaties van leraren: zij moeten
zich nu eenmaal aan de canon houden en
vergroten zo alleen maar de hekel die scholieren aan oude literatuur hebben. Wat jongeren actueel vinden, daarover informeren
ze zich liever uit andere bronnen.
De vraag hoe men de verschillende tijdsniveaus – de dode schrijver, het werk dat
voortleeft en de later geboren lezers – met
elkaar kan verzoenen, is veel ouder dan
vandaag; het was de opdracht – zelfs de oorsprong – van de filologie om die tegenspraak
op te heffen. Al in de Oudheid beginnen filologen berichten te verzamelen over de lang
geleden gestorven schrijvers van de nog
overgebleven boeken. Geschriften worden
aangevuld met levensbeschrijvingen en historisch commentaar, en daaruit groeit de
intussen vertrouwde, maar daarom niet
minder merkwaardige combinatie van een
aanwezig, voor de levenden toegankelijk
werk met zijn afwezige auteur. Tot vandaag
blijft men proberen om die vermenging van
leven en dood ongedaan te maken, ten voordele van een van beide bestanddelen. Voor
de dode auteur kiest de biografie, die in de
19e eeuw bijna zo populair was als ze vandaag is. Maar hoe meer de lezer met de persoon van de auteur vertrouwd wordt
gemaakt, hoe meer hij het werk, dat pro-

duct van een onherroepelijk voorbij verleden, uit het oog verliest. Roland Barthes
was zeker niet de eerste die vasthield aan de
‘dood van de auteur’, aan zijn afwezigheid
in de tekst, en daarmee inging tegen de
zowel bij filologen als bij leken verbreide
voorstelling dat literatuur moet worden
beschouwd als de stem van een biografisch
vast te leggen individu. Reeds de vertegenwoordigers van het Russische formalisme
en van het Amerikaanse New Criticism wilden als voorwerp van literatuurwetenschappelijke analyse uitsluitend de tekst
erkennen, die daarvoor van zijn historische
en biografische ontstaansvoorwaarden
moest worden bevrijd.
De ‘dodengesprekken’ slagen er gemakkelijker in om de innerlijke tegenspraak tussen
de dode en de in zijn werk voortlevende
schrijver op te heffen – al maken ze daarvoor gebruik van een fictie. Lucianus van
Samosata was de eerste schrijver die
beroemde mannen in het hiernamaals met
elkaar liet converseren, hoewel ze elkaar
nooit levend hadden gezien. Zijn voorbeeld
inspireerde tot in de 20e eeuw fictieve dialogen, die schrijvers en dichters uit de meest
uiteenlopende tijden en landen voor dodengesprekken samenbrachten – zoals ook hun
boeken worden samengebracht in de bibliotheek of in het hoofd van de lezer, zonder
dat het iets uitmaakt of hun auteurs al dood
of nog in leven zijn. De dodengesprekken
scheppen de illusie dat de afstanden in de
tijd kleiner worden. Zulke reducties zien we
in de literatuurgeschiedenis wel vaker.
Vermoedelijk hebben Wieland, Lessing en
Goethe de historische afstand die hen
scheidt van Lucianus, Horatius en
Propertius veel minder scherp beleefd dan
een hedendaagse schrijver de kloof ervaart
met Rilke of Hofmannsthal. Wat de schrijvers uit verschillende eeuwen dichter bij
elkaar brengt, halen literatuurhistorici
weer uit elkaar. Wanneer Stephen
Greenblatt in Shakespeares toneelstukken
een ‘sociale energie’ ziet circuleren, die
wordt gevoed door magische praktijken,
geloof in de duivel en groteske fantasieën
over seksualiteit, dan dringt zich de conclusie op dat Shakespeare minder met ons
gemeen heeft dan zijn bewonderaars eeuwenlang hebben aangenomen.
Toch heeft het de klassieke traditie in de
20e eeuw, het tijdperk van de avant-gardes,
niet ontbroken aan welbespraakte pleitbezorgers – denk aan Rudolf Borchardt, T. S.
Eliot en Jorge Luis Borges, die intussen zelf
als klassieke schrijvers van de moderniteit
worden beschouwd. Hun pleidooien voor
Vergilius, Dante of Quevedo traden welbewust in concurrentie met de manifesten
van de avant-garde en kregen daardoor zelf
het karakter van een manifest. In de moderniteit dankt de traditie haar geldingskracht
niet meer aan de vanzelfsprekende verbondenheid met het verleden. Als iemand tegen
de tendens van de tijd ingaat en nadrukkelijk voor de literaire traditie kiest, dan doet
hij dat veeleer omdat hij verschillende stijlen en literatuuropvattingen tegen elkaar
heeft afgewogen; Eliot en Borges waren als
modernist begonnen en groeiden uit tot tra-

ditionalist. De trotse toon waarop de apologeten van de klassieke canon voor hun
grote voorbeelden pleiten, moet de verdenking ontkrachten dat enkele epigonen hier
vooral zichzelf proberen te rechtvaardigen,
terwijl ze eigenlijk de schimmen zijn van
dode schrijvers. Alleen al door de vorm
waarin ze hun pleidooi voor de klassieke
literatuur hielden – omvangrijke essays die
opvallen door soevereine belezenheid, intellectuele gedrevenheid en stilistische elegantie – maakten ze aanspraak op zelfbevochten
originaliteit: wie grote geesten begrijpt, kan
zelf geen kleine geest zijn. Zulke gezaghebbende essays over de duurzame invloed van
belangrijke dichters zijn in de eerste helft
van de 20e eeuw wel vaker te vinden, maar
daarna nauwelijks meer. De voorname distantie tegenover zowel de dagbladkritiek als
de literatuurwetenschappelijke verhandeling heeft niet alleen haar publicatieorgaan
– het culturele tijdschrift – verloren, maar
ook haar lezerspubliek, de ontwikkelde en
door het humanistische gymnasium opgevoede burgerij.
De stelling dat de moderne houding
tegenover leven en dood de verhouding tussen oudere en hedendaagse literatuur fundamenteel heeft veranderd, stuit op de
tegenwerping dat ze niet geldt voor andere
artistieke genres en daarom niet kan overtuigen. Het is onmiskenbaar zo dat eeuwenoude gebouwen en oude schilderijen – werken van doden – meer dan ooit massa’s
bezoekers aantrekken. De omgang met literatuur gebeurt echter onder totaal andere
voorwaarden dan de waarneming van
architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst. Deze kunsten spreken de zintuigen
direct aan en vragen van de toeschouwer
(voor zover het niet om specialisten gaat)
niet meer dan een vluchtige blik. Iedereen
die een paar seconden naar de Sixtijnse
Madonna heeft gekeken, mag beweren dat
hij ze heeft gezien; maar alleen wie Don
Quichot daadwerkelijk heeft gelezen (wat
weken in beslag neemt) heeft het recht te
zeggen dat hij hem heeft gelezen. Men kan
wel verstrooid kijken en luisteren, maar niet
verstrooid lezen. Alleen wie zich lang met
een oud werk bezighoudt, ervaart de problemen die voortvloeien uit zijn ouderdom.
Hedendaagse presentaties van kunstwerken proberen door middel van leuke extraatjes
te voorkomen dat het besef van ouderdom,
verleden, vreemdheid en onbegrijpelijkheid
tot het bewustzijn kan doordringen. Een
gezellige ‘cultuurreis’ naar verre streken of
een ‘museumnacht’ dichter bij huis maken
van dode meesters een nobel voorwendsel
voor publieke events en private beleving.
Om in te spelen op wat bezoekers écht interesseert, organiseert een degelijk museum
voor oude kunst in zijn zalen tijdens het
weekend het detectivespel ‘Moord in het
museum’. Het voorbeeld van zo’n moordspektakel is dan allicht de bestseller The Da
Vinci Code van Dan Brown, een schrijver die
begrepen heeft dat zelfs een druk bekeken
schilderij als de Mona Lisa dood blijft zolang
het in de fantasie van de verveelde toeschouwer niet wordt opgefleurd met beelden van moord en samenzwering. Zonder

sensueel en sensationeel amusement was
het met de oude kunst niet beter gesteld dan
met de oude literatuur. Maar alleen bij de
literatuur, die intellectuele constructie van
woorden en gedachten, kan men onmogelijk ontkomen aan de vraag of en in hoeverre de taal en de denktrant van doden
voor levenden begrijpelijk en aantrekkelijk
kunnen zijn.
En toch keren dode schrijvers altijd weer
terug – op hun geboorte- en sterfdagen.
Men trekke het jaar waarin een beroemde
schrijver op de wereld kwam of hem verliet
af van het lopende jaar: als die aftreksom
een getal oplevert dat op 00 of 50 eindigt,
valt aan het herinneringsritueel niet te ontkomen. Het is altijd het heden dat beslist
over de – tot één dag, hooguit één jaar
beperkte – terugkeer van een dode schrijver.
Maar die beslissing neemt het heden niet
zelf: het laat ze over aan het getallenstelsel
dat volgens strenge, maar van betekenis
ontblote regels de voorspelbare herinnering
oproept aan de zogenaamd onvergetelijke
schrijver, al is die tussen de jubeljaren wel
degelijk nagenoeg volledig vergeten. Achter
de interesse voor de publieke viering verbergt zich de eigen desinteresse. Het bedrijvige herdenken in feestredes, krantenstukken, tentoonstellingen en biografieën
verdrijft de literatuur van de doden nog wat
sneller uit het geheugen van de levenden.
Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Bovenstaande tekst is een vertaling van het
essay Abschied von den Toten. Zur Situation
der Literatur, verschenen in Zeitschrift für
Ideengeschichte (ZIG), nr. VIII/4, winter
2014, pp. 81-92. ZIG is een uitgave van
C.H. Beck Verlag (z-i-g.de).
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02.11 – 06.11.2015
Master Class: Accelerazione
9 works by 8 artists of the Herbert
Foundation

Aansluitend bij het tentoonstellingsprogramma organiseert
Herbert Foundation een reeks activiteiten die bijdragen tot
de ontsluiting en verdieping van de Collectie en het Archief.
Binnen dit kader vindt van 2 tot 6 november 2015 een
Engelstalige Master Class plaats in samenwerking met
Wouter Davidts (Ghent University, BE) en Robert Slifkin
(New York University, US).
Gedurende de week van de Master Class onderzoeken
10 internationale deelnemers de 9 kunstwerken die deel
uitmaken van de tentoonstelling Accelerazione. Met bronnen
materiaal uit het Archief worden de individuele werken
besproken en gekaderd binnen de ruimtelijke opstelling
van de tentoonstelling evenals in hun kunstkritische en
kunsthistorische context. Na afloop van de Master Class
zullen de bevindingen en onderzoeksresultaten raadpleeg
baar zijn op de website van Herbert Foundation.
Meer informatie over komende evenementen en
activiteiten via www.herbertfoundation.org

Master Class: Accelerazione – 9 works by 8 artists of the Herbert Foundation o.l.v. Wouter Davidts en Robert Slifkin

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A, Gent
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Alles waar hij bang voor was
Over Vogelaar, Hofstede en Balzac
SVEN VITSE
‘Schrijvers zijn altijd (en misschien: alleen
maar) geleiders van andere schrijvers.
Originaliteit moet niet worden overschat.’
Aldus de Nederlandse schrijfster Niña
Weijers, die in 2014 debuteerde met de
roman De consequenties. Ze maakt deze
opmerking in een themanummer van het
tijdschrift Extaze over Frans Kellendonk,
een auteur die ze in haar debuut instemmend aanhaalt. Weijers verwoordt haar
verhouding tot de traditie in de postmoderne taal die ze aan de universiteit heeft leren
gebruiken. Elke tekst is een lappendeken
van andere teksten, zonder duidelijke grenzen, een weefsel zonder begin of eind. Een
van de vele draden in dat weefsel is dan ook
de postmoderne theorie van de Franse filosoof en literatuurwetenschapper Roland
Barthes waaraan haar docenten die taal
ontleenden. ‘Als ‘de schrijver’ dood was volgens Barthes, geloofde ik dat onmiddellijk.’
De traditie leefde in de postmoderne citatenkunst voort in een speelse en ongeremde
intertekstualiteit: een netwerk van citaten,
zoals Barthes leerde, zonder oorsprong en
zonder ultieme betekenis. De poëtica van
het intertekstuele weefsel plaatste de postmoderne literatuurtheorie tegenover de
avant-gardistische poëtica van de breuk en
de schone lei, waarin de traditie vooral een
obstakel is om te overwinnen. In het hedendaagse Nederlandse proza lijkt de traditie
opnieuw van positie te wisselen. Het (literaire) verleden figureert prominent in enkele recente romans van auteurs uit de brede
kring rond het tijdschrift Das Magazin, maar
de functie van dat appel op het verleden lijkt
te verschillen van die van het postmoderne
intertekstuele netwerk.
Het meest opvallend is dat appel in Het
boek van de doden (2014) van Philip Huff. In
een poging om de precaire samenleving in
de nadagen van de kredietcrisis te doorgronden, grijpen de personages er terug naar
Amerikaanse fictie uit en over de jaren vijftig
en de vroege jaren zestig. Een expliciet gethematiseerd verlangen naar traditie is te vinden in Vechtmemoires (2014) van Joost de
Vries, waarin de auteur onder meer koketteert met zijn (al dan niet oprecht geveinsde)
hang naar de aristocratische orde van de
Engelse Edwardian era. Het eerste deel van
IJstijd (2014), een roman van Maartje
Wortel, heeft als motto een verzuchting van
de Oostenrijkse auteur Joseph Roth, die tijdens het interbellum waarschuwde voor een
nieuwe oorlog en met nostalgie terugkeek
naar het vooroorlogse Wenen. Veeleer dan
een blokkendoos van stijlen en citaten lijkt
het (literaire) verleden voor deze auteurs een
bron van inzicht in en reflectie op het heden.
Deze verschuiving gaat gepaard met een
andere verhouding tot de ‘Vaderfiguur’, in
algemene én artistieke zin. In de geest van
Mei ‘68 trachtte Barthes de tekst nog te
bevrijden van de macht van de ‘Vader’ – van
de auteur, de criticus of eender welke lezer
die pretendeerde de betekenis ervan te kunnen vastleggen. Zijn aanval op de ‘Vader’
was echter een dubbelzinnige interventie.
Enerzijds lijkt de revolutionaire doodverklaring een bij uitstek avant-gardistische strategie. Anderzijds luidt de ‘dood van de auteur’
het einde in van de poëtica van de breuk: de
traditie wordt niet opgeheven, maar zwermt
uiteen in een intertekstueel netwerk. Deze
complexe verhouding tussen avant-garde en
traditie wordt in de Nederlandse literatuur
het duidelijkst belichaamd door het literaire
tijdschrift Raster, waarvan de looptijd
(1967-2009) ongeveer samenvalt met de
periode tussen de ‘dood van de auteur’ en de
geboorte van Das Magazin. De toonaangevende auteur in de kring rond Raster was
jarenlang J.F. Vogelaar, en ook in zijn literaire ontwikkeling tekent de spanning tussen
avant-garde en traditie zich af.
Het recente Nederlandse proza lijkt
opnieuw te verlangen naar een vader, in een
cultuur waarin het geen intellectueel en
moreel centrum meer aantreft. Vaderfiguren
spelen ook op narratief en thematisch
niveau een belangrijke rol in dat proza.
Zowel in Clausewitz (2010) als in De republiek

Paul Cézanne
Frenhofer laat zijn meesterwerk zien, 1867-1872

(2013) analyseert Joost de Vries de aantrekkingskracht van intellectuele vaderfiguren
op (vooral) jonge mannen. In haar debuutroman De hemel boven Parijs (2014) integreert Bregje Hofstede een reflectie op de
artistieke vadermoord van de avant-garde in
een verhaal over de relatie tussen een jonge
vrouw en een oudere man, en over de verantwoordelijkheid van het vaderschap.
Om deze veranderingen nader te belichten, wil ik de debuutroman van Hofstede
confronteren met de poëtica en de literaire
praktijk van Vogelaar (en Raster). Tussen
Vogelaar en Hofstede bestaat immers een significante link: de kunstenaarsnovelle Le Chef
d’oeuvre inconnu (1831) van Honoré de
Balzac. Hofstede verwerkte de novelle in haar
roman; Vogelaar publiceerde en becommentarieerde Balzacs verhaal in Raster. Om
Vogelaars positie te kaderen, begin ik echter
met een terugblik op Raster en op de intrede
van Vogelaar in de Nederlandse letteren.
Traditie en avant-garde: Vogelaar en
Raster
Terwijl Barthes in Parijs met zijn baanbrekende essays het poststructuralisme introduceerde, hield in Amsterdam de jonge
schrijver J.F. Vogelaar de beginselen van de
avant-garde staande. ‘De enige manier om
verder te komen is systematisch de oude
vormen in je werk af te breken’, verklaarde
Vogelaar in 1969 in een interview met Lidy
van Marissing. Hij motiveerde zijn avantgardistische schriftuur met een argument
uit de marxistische ideologiekritiek: ‘vanwege het feit dat de oude vormen de uitdrukking zijn van een verkeerde wijze van
waarnemen, denken en voelen’. Radicale
vormvernieuwing ging bij Vogelaar van bij
het begin gepaard met even radicale maatschappijkritiek, die hij rond 1970 expliciet
marxistisch formuleerde.
Niettemin was Vogelaar zich op dat
moment al bewust van het risico van een
dergelijke positionering in het literaire veld:
isolement. Met name de labels ‘experiment’
of ‘avant-garde’ zijn in de literaire wereld
van de jaren zestig institutionele etiketten
geworden, waarmee een bepaald segment
van de literatuur wordt aangeduid. Waar de
historische avant-garde het instituut wilde
opblazen, heeft dat instituut in de naoorlogse periode voor de avant-garde een apart
kamertje gereserveerd. De bedoeling van dit
kamertje, aldus Vogelaar, is om de avantgarde te isoleren, aan het oog van het publiek
te onttrekken en op die manier onschadelijk
te maken. De auteur voelt zich ‘het slachtoffer’ van deze institutionele marginalisering:
‘van een funktieverdeling (experimenteel,
moeilijk, etc.) en opvoeding in gemakzucht
(niet in de laatste plaats door de kritici)’.
In 1973 verscheen het voorlopig laatste
nummer van het literaire tijdschrift Raster –
dat wil zeggen de laatste aflevering van de
eerste reeks, die tussen 1967 en 1973 onder
redactie van H.C. Ten Berge werd uitgege-

ven. In zijn bijdrage aan dat nummer reflecteert Vogelaar uitvoerig op de verhouding
tussen avant-garde en politiek geëngageerde, in zijn geval marxistisch geïnspireerde
literatuur. Hij analyseert zijn eigen positie als
een totale impasse, zowel op artistiek als op
politiek niveau. Aan de ene kant is de institutionele ‘tegenstelling tussen avant-garde en
traditionele literatuur […] een schijntegenstelling’, die als voornaamste doel heeft
moeilijke teksten alle kansen op een publiek
te ontnemen. Aan de andere kant houdt
Vogelaar vol dat de antikapitalistische schrijver in een context van cultuurindustrie en
consumptieliteratuur geen andere optie
heeft dan vormelijke vernieuwing. Doordat
tegelijkertijd het leesvermogen ‘op grote
schaal [wordt] afgeleerd, zoals ook andere
zintuigen tot rudimentaire vermogens worden afgestompt’, is de experimentele schrijver die experimenteert vanuit een politieke
overtuiging bij voorbaat kansloos.
In 1977 richtte Vogelaar samen met Ten
Berge, J. Bernlef en Pieter de Meijer Raster
opnieuw op. De heikele positie van de avantgarde vormde in het tweede nummer de
inzet van een discussie tussen auteurs en
critici uit de kring van experimentele en
marxistisch geïnspireerde literatuur. Hoewel
de deelnemers pleiten voor een innovatieve
literatuur die de ideologische lees- en kijkgewoontes van het publiek ondergraaft, zijn ze
het er ook over eens dat in de huidige institutionele context het etiket avant-garde de
dominante literatuuropvatting enkel bevestigt. Niettemin bleef Raster in het
Nederlandse literaire veld een baken van
vernieuwende en maatschappijkritische
ontwikkelingen in zowel de literatuur als de
theorievorming die haar omgeeft.
Strikt avant-gardistisch waren deze ontwikkelingen overigens niet. In de eerste
jaargangen verschenen beschouwingen
over de geschiedenis van de avant-garde en
werd af en toe met scherp geschoten op de
dominante trends in de Nederlandse literaire cultuur. Daarnaast besteedde de redactie
echter veel aandacht aan poststructuralistische theorie – naast Roland Barthes verschenen bijvoorbeeld teksten van Michel
Foucault en Julia Kristeva in Raster – en aan
postmoderne literatuur (zoals postmodern
Amerikaans proza). Veeleer dan de historische avant-garde in strikte zin stond in
Raster de traditie van het moderne centraal;
een paradoxale term die aangeeft dat literatuur zich ontwikkelt in een historische
dynamiek en zich onder invloed van historische processen onophoudelijk (en niet in de
laatste plaats vormelijk) vernieuwt.
Deze visie op het moderne wordt rond
1980 eloquent verwoord door Cyrille
Offermans, in een reeks diepgravende essays
in Raster waarin hij de literatuurvernieuwing situeert in de context van de kapitalistische moderniteit. Offermans’ visie komt
goed naar voren in het essay De organisatie
van het vergeten, het vergeten van de organisatie
uit Raster 13 (1980). In dat essay zoekt
Offermans de wortels van de experimentele

literatuur op marxistische wijze in de maatschappelijke ontwikkelingen die veroorzaakt
werden door de opkomst en uitbreiding van
de kapitalistische productiemethode. De
abstracte economische rationaliteit van het
kapitaal, aldus Offermans, doorbreekt en
vernietigt elk ander ordeningsprincipe dat
de mens traditioneel ter beschikking stond
om de gemeenschap en zijn plaats daarin
vorm te geven. De mens verliest zijn vermogen om de eigen leefwereld, maar ook het
eigen lichaam als een ruimtelijke eenheid en
een temporele continuïteit te ervaren. Vanaf
de negentiende eeuw reageert de experimentele literatuur op deze ‘crisis van de
ervaring, die pas in de twintigste eeuw zulke
proporties aannam dat er een haast collectief onvermogen kon worden vastgesteld om
belangrijke gebeurtenissen te verbaliseren.’
Hoewel Offermans’ analyse neigt naar een
romantisering van het prekapitalistische
verleden, verwerpt hij de ‘valse romantiek’
van auteurs die reageren op de kapitalistische ontwrichting van tijd en ruimte door
terug te keren naar traditionele narratieve
vormen. De kritische auteur reageert op
deze situatie door een eigen vormelijke logica op te leggen aan het tekstmateriaal dat de
consumptiecultuur onophoudelijk in grote
hoeveelheid produceert. Zo’n auteur wordt,
met andere woorden, een montageauteur.
In deze poëtica zijn traditie, avant-garde
en intertekstualiteit nauw met elkaar verweven. Verwant aan de avant-garde is de
gedachte dat overgeleverde conventies niet
langer in staat zijn eigentijdse ervaringen uit
te drukken. Aangezien de auteur echter de
bestaande tekstproductie gebruikt als materiaal voor nieuwe literaire teksten, leven resten en fragmenten van de traditie en van de
dominante literaire cultuur op intertekstuele wijze voort in de vernieuwende literatuur.
Deze poëtica vindt in de Nederlandse literatuur haar meest overtuigende belichaming
in het montageproza dat J.F. Vogelaar in de
loop van de jaren zeventig produceerde.
Net als Vogelaars montageproza staat de
poëtica van Raster met het ene been in de
avant-garde uit het interbellum en met het
andere in de poststructuralistische intertekstualiteit van de jaren zestig. Eenvoudig
geformuleerd: in de poëtica en literatuur uit
de kring rond Raster (tussen eind jaren zestig
en begin jaren tachtig) worden technieken
van de historische avant-garde toegepast op
de tekstproductie uit de gecommercialiseerde
literaire cultuur van de eigen tijd. De vijand is
daarbij minder het verleden (de traditie) dan
het heden: het commerciële literaire bedrijf
en de restauratie van het conventioneel realisme na de experimentele jaren zestig. Wat
ik hierboven paradoxaal de traditie van het
moderne noemde, vormt voor de literaire
praktijk in en rond Raster een cruciaal referentiekader: een voorgeschiedenis die doorwerkt in eigentijdse experimenten en in geen
geval uit het geheugen mag worden gewist.
Deze situatie helpt wellicht te verklaren
waarom Raster (de tweede editie) in de winter van 1986 zijn tiende verjaardag vierde
met een nummer dat deels gewijd was aan
traditie. De titel van de veertigste aflevering
van het blad luidde weliswaar De toekomst
van het lezen, maar uit het redactioneel
sprak vooral bezorgdheid over het verleden.
De literatuur heeft immers slechts toekomst
indien haar traditie levend blijft. In het eeuwige heden van de cultuurindustrie, waarin
varianten van het oude dag na dag als
nieuw worden gepresenteerd, is het voortleven van traditie echter allerminst vanzelfsprekend. ‘De cultuurindustrie is gebaat bij
een publiek dat geen gevoel voor traditie
meer kent en zo des te makkelijker verleid
kan worden om iedere nieuwigheid aan te
schaffen.’ In haar streven geschiedenis om
te smeden tot mode, aldus de redactie, vernietigt de cultuurindustrie het culturele
referentiekader waaraan de literatuur haar
betekenis ontleent.
En zo verkeerden de avant-gardisten van
weleer in gemotiveerde beschermers van
traditie. Gebruikte de redactie het begrip
avant-garde al langer met groot voorbehoud, dan sprak ze in 1986 liever van een
aanvulling op de traditie. Enkele jaren eer-
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der had Sybren Polet in Raster felle kritiek
gekregen, omdat hij in zijn bloemlezing
Ander proza (1978) getracht had het experimentele proza als een alternatieve traditie
te presenteren. Niet zijn hang naar traditie
was het probleem, maar wel het etiket
‘ander’ dat hij ervoor hanteerde: dat bevestigde namelijk de marginalisering van het
vernieuwende proza die de bloemlezing net
trachtte te doorbreken.
Een opvallende verschijning in Raster 40
was de cultuurpessimist George Steiner, van
wie het sombere artikel Na het boek? (1972)
in vertaling werd opgenomen. Steiner
betreurt in zijn essay de teloorgang van wat
hij als het klassieke ideaal van geletterdheid
beschouwt: een cultuur van het boek die
steunt op kennis van de traditie en op de
rust en afzondering van de bibliotheek. Het
zijn met name de nieuwe media die deze
geletterdheid ondergraven, maar volgens
Steiner hebben de historische avant-gardebewegingen evenzeer boter op het hoofd.
‘Het gaat terug tot het terrorisme van Dada,
bewerend dat voor het bereiken van een
radicale onschuld het verleden moet worden vernietigd.’ Zijn redenering is tot op
heden populair in conservatieve cultuurkritische beschouwingen: de avant-garde
wordt met terugwerkende kracht verantwoordelijk gehouden voor de kapitalistische
media- en cultuurindustrie in de huidige
samenleving.
Raster-redacteur Cyrille Offermans toont
zich in zijn eigen bijdrage aan dit nummer
een voorzichtige medestander van Steiner.
De bijdrage van Vogelaar aan Raster 40,
daarentegen, ligt meer in de lijn van
Offermans’ beschouwing uit 1980 dan die
van Steiner. Vogelaar verwijt Steiner namelijk een romantische en naïeve nostalgie
naar het verleden, naar een geïdealiseerde
leescultuur die in het beste geval hooguit
voor een uiterst selectieve kring bestaan
heeft en in de moderne mediacultuur hopeloos gedateerd is. ‘Geletterdheid, daarvan
ben ik overtuigd, dient er in verhouding tot
een veranderde wereld anders uit te zien.’
Evenals Offermans in 1980 wijst Vogelaar
op de veranderde ‘beleving van tijd en ruimte’, maar hij verbindt deze evolutie vooral
met mediale ontwikkelingen: nieuwe ‘transport- en communicatiemiddelen’ hebben
geleid tot een versnelling van het leven, een
exponentiële toename van informatie en
een versplintering van de ervaring. Steiner,
aldus Vogelaar, heeft geen oog ‘voor pogingen in de moderne kunst van deze eeuw om
op nieuwe ontwikkelingen in waarneming
en beleving in te spelen’. De literatuur moet
zich volgens Vogelaar dan ook blijven vernieuwen om een adequaat antwoord te
geven op een nieuwe context. De bezorgdheid om het verlies van een historisch referentiekader (de traditie van het moderne)
sluit in de poëtica van Raster het blijvende
pleidooi voor vormelijk vernieuwende literatuur dus allerminst uit.
In het licht van deze visie op een adequate,
innovatieve geletterdheid is het wellicht niet
verbazingwekkend dat niemand anders dan
J.F. Vogelaar in 1981 twee canonieke essays
van Roland Barthes, De dood van de auteur en
Van werk tot tekst, vertaalde voor een themanummer van Raster. Wat Vogelaar aantrok
in de poststructuralistische literatuurtheorie van Barthes zit vervat in een uitspraak
van deze laatste, geciteerd in Vogelaars bijdrage aan Raster 40: ‘je begeeft je in de productie, niet in het product’. Lezen is voor
Vogelaar een productieve activiteit, waarbij
de lezer niet alleen inzicht verkrijgt in de
productie van de tekst, maar deze tekst
bovendien combineert en vergelijkt met
andere teksten. Lezen veronderstelt dat de
lezer niet alleen in metaforische zin, maar
ook daadwerkelijk zelf gaat schrijven – lezen
en schrijven ‘tegen de niet aflatende stroom
van woorden en beelden in’.
Toch verschillen de poëtica van Vogelaar
en die van Barthes ook van elkaar. In De dood
van de auteur omschrijft Barthes de tekst als
een unieke combinatie van reeds bestaande
elementen uit het totale reservoir van de
cultuur: ‘een meerdimensionele ruimte
waar zich uiteenlopende schrifturen verbinden en elkaar bestrijden, zonder dat een
ervan de oorspronkelijke is. De tekst is een
weefsel van citaten, afkomstig uit de talloze
gebieden van de kultuur’. Vogelaar hecht
eraan om de materiële basis van dat weefsel
te onderzoeken, of sterker nog: de materiële
basis die een dergelijk concept van tekst
mogelijk heeft gemaakt. Die basis vindt hij,
net als Offermans, in de kapitalistische

media- en consumptiecultuur, diezelfde cultuur die de schrijver dwingt zijn verhouding
tot traditie en avant-garde te heroverwegen.
Op een soortgelijke manier verschillen beiden in hun visie op de lezer. In Van werk tot
tekst bepleit Barthes een actieve houding van
de lezer: ‘De Tekst is in zekere zin een partituur van dat nieuwe soort [zoals in de postseriële muziek, S.V.]: hij vraagt van de lezer een
daadwerkelijke medewerking.’ Vogelaar van
zijn kant, plaatst de rol van de lezer opnieuw
in de onophoudelijk evoluerende mediale
context. Bovendien grijpt zijn visie op de lezer
terug naar de sociaaldemocratische traditie
uit het interbellum, waarin de doorbreking
van de hiërarchische arbeidsverdeling tussen producent en consument (van de tekst)
centraal stond. Deze sociaaldemocratische
zienswijze, die Vogelaar onder meer in het
werk van Walter Benjamin aantrof, combineert een marxistische maatschappijkritiek
met een pleidooi voor innovatieve literaire
vormen. Vooruitstrevende literatuur, aldus
Benjamin, vernieuwt de literaire techniek,
met als doel deze techniek zichtbaar te
maken voor de lezer, zodat die laatste door te
lezen zelf leert schrijven. Vooruitstrevende
teksten, zo schreef Offermans in Raster 13,
zijn ‘teksten waaraan gewerkt is, of beter:
waarin het proces van (ver)werken gedemonstreerd wordt’.
In Literatuur en moderniteit in Nederland
(1996) omschrijven Frans Ruiter en Wilbert
Smulders de literaire praktijk van Vogelaar
als ‘een postmoderne vorm van avant-gardisme’. In het licht van het voorgaande is
deze paradoxale definitie wellicht begrijpelijk: met technieken ontleend aan de historische avant-garde tracht Vogelaar tussen
eind jaren zestig en begin jaren tachtig de
literaire cultuur uit zijn eigen tijd te lijf te
gaan. Zijn montageproza vertoont oppervlakkige overeenkomsten met de postmoderne intertekstualiteit, aangezien het gretig put uit de bestaande en overgeleverde
tekstproductie. Bovendien plaatst Vogelaar
zich nadrukkelijk in een literaire traditie: de
traditie van het moderne is de voorgeschiedenis die hij in zijn eigen werk voortzet. Zijn
poëticale en ideologische wortels in de marxistische literatuurtheorie, daarentegen,
blijven ten enenmale op gespannen voet
staan met de postmoderne literaire cultuur.
Het onbekende meesterwerk
Tussen de poëtica van Raster, met haar wortels in de avant-garde en het marxisme, en
de postmoderne citatenkunst die doorgaans
met de theorie van Barthes in verband wordt
gebracht, bestaat dus een subtiel maar
wezenlijk verschil. ‘Postmodern’ is Vogelaar
door zijn intensieve lectuur van Barthes en
andere poststructuralistische theoretici dan
ook nooit geworden. Tot zijn dood is hij de
traditie van het moderne blijven verwerken
en verdedigen in zijn kritieken, essays, vertalingen en proza. Die literaire arbeid bracht
hem in het begin van de eenentwintigste
eeuw in het onverwachte gezelschap van de
Franse realist Honoré de Balzac.
Onverwacht omdat Vogelaar zich jarenlang nadrukkelijk verzet heeft tegen de
negentiende-eeuwse poëtica van het realisme en met name tegen de restauratie (naar
zijn aanvoelen) van deze poëtica in de jaren
zeventig. In de geschiedenis van de marxistische literatuurstudie, waarin Vogelaar zijn
eigen interventie expliciet heeft gesitueerd,
is de naam van Balzac bovendien verbonden
met die van Georg Lukács. Deze Hongaarse
literatuurwetenschapper bepleitte het panoramische realisme van de negentiendeeeuwse roman, omdat die zowel het contradictoire karakter van het kapitalisme als de
daaruit voortvloeiende socialistische beweging zichtbaar maakte, zelfs als de auteurs
van deze werken er veeleer conservatieve
politieke opvattingen op nahielden. Vogelaar
koos in het realismedebat overtuigd voor de
andere kant: voor de avant-gardistische poëtica van Bertolt Brecht en Walter Benjamins
poëtica van technische innovatie in de
kunst. Ik kom hieronder op Vogelaars ‘wending naar Balzac’ uitvoerig terug.
In 2007 verscheen in Raster (nummer 118)
een integrale vertaling van Balzacs novelle
Le Chef d’oeuvre inconnu (oorspronkelijk
gepubliceerd in 1831) door Hessel Bouman,
C.M.J. Sicking en Louk Tilanus. Die vertaling ging vergezeld van een uitvoerig essay
van Vogelaar. Zeven jaar later duikt de
novelle opnieuw op in de Nederlandse lette-

ren, deze keer in De hemel boven Parijs van
Bregje Hofstede. Balzac presenteert in zijn
novelle drie kunstenaars uit het begin van
de zeventiende eeuw, die tevens drie (moderne, negentiende-eeuwse) artistieke posities
verbeelden. Pourbus is de academische
schilder die zelf de bevlogenheid van het
genie mist, maar wel de genialiteit ziet van
zijn collega Frenhofer, het romantische type
van de geniale kunstenaar. De derde in het
spel is Poussin, een aanstormend talent dat
Frenhofers genialiteit hoopt te combineren
met een marktbewust pragmatisme.
De novelle heeft kunstenaars als Cézanne
en Picasso beïnvloed en schrijvers als Zola
en Henry James tot kunstenaarsverhalen
geïnspireerd. Vele lezers hebben in Le Chef
d’oeuvre inconnu een commentaar op de
romantiek en een vooruitwijzing naar de
avant-garde gelezen. Precies op dit punt –
de houding tegenover de geschiedenis van
de avant-garde – vormt Vogelaars commentaar op Balzacs verhaal een veelzeggend
contrast met de manier waarop Hofstede de
novelle in haar roman integreert.
Fie Schoonhoven, het vrouwelijke hoofdpersonage van De hemel boven Parijs, schrijft
voor een cursus aan de universiteit van
Parijs een essay over Le Chef d’oeuvre inconnu. De studente ziet in het personage
Frenhofer het prototype van de kunstenaar
die streeft naar het absolute en net daardoor
zijn kunstwerk niet kan voltooien. In de eerste versie van haar essay gewaagt ze van ‘de
vloek van de kunstenaar: hij had een prachtig idee, een ideaal dat hij rond hoorde zingen in zijn hoofd. Onaantastbaar, onbegrensd, onbedorven’. Zodra de schilder zijn
ideaal echter op het doek tracht te realiseren,
wordt het in gevaar gebracht. In het afgewerkte kunstwerk, volgens deze logica, is het
absolute vernietigd. Vandaar de hang naar
het onafgewerkte: ‘Zolang het kunstwerk
niet af was, was er tenminste de belofte nog.’
In de twintigste eeuw, aldus Fie, gaat de
kunst nog een stap verder: nog liever dan het
kunstwerk onafgewerkt te laten, wil de kunstenaar het uitwissen. Zo beschrijft Fie een
kunstwerk van Robert Rauschenberg,
Erased De Kooning Drawing (1953), waarin
de kunstenaar een bestaand kunstwerk uitgumt: ‘terug tot het moment waarop het
idee van de kunstenaar nog onbedorven
was’. Ze lijkt Rauschenbergs geste te interpreteren als artistieke koudwatervrees, alsof
de kunstenaar terugdeinst voor het esthetische ideaal en zich terugplooit op het
moment ‘waarop Frenhofers meesterwerk
nog mogelijk was’. In de tweede versie van
haar essay verbindt ze Frenhofers ‘onbekende meesterwerk’ met de sculpturen die
Picasso maakte voor het grafmonument van
de dichter Apollinaire. Het ‘minimale stalen
frame’ van Picasso’s ontwerp geeft louter de
grenzen van een leegte aan, ‘de ruimte
waarbinnen de geest van de overleden dichter zich bevindt’. Ook over dit kunstwerk
oordeelt de studente negatief. Ze beschouwt
de ‘draadsculptuur uit leegte’ als een ‘zwaktebod’ en schrapt de passage over Picasso.
In de derde versie van het essay haalt Fie
naast het verhaal van Balzac ook een novelle
van Henry James aan, The Madonna of the
future (1873), waarin de schilder Theobald
de rol speelt van de kunstenaar ‘die zich vastbijt in het visioen van het ultieme meesterwerk’. Na de uiteenzetting over Theobald
komt de aap definitief uit Fies mouw en
mondt de lectuur van de kunstenaarsverhalen uit in een kritiek op de avant-garde. De
formulering suggereert dat de avant-gardistische demystificatie van het kunstwerk ingegeven was door gemakzucht. ‘In plaats van te
dwepen met het romantische ideaal van het
absolute meesterwerk, ontdeed de voorhoede
zich stapsgewijs van deze zware last.’
Opeenvolgende vernieuwingen in de beeldende kunst zouden volgens Fie het vakmanschap, de betekenis en de persoonlijke
verantwoordelijkheid van de kunstenaar
hebben uitgehold en de kunst zodoende
hebben gereduceerd tot een inhoudsloos en
gewichtloos spel. De ‘artistieke anarchie
van dada’ lijkt naadloos over te vloeien in de
‘consequent volgehouden ironie van een
Warhol, Koons of Hirst’. Wanneer de studente vervolgens in de erlebte rede de visie
vertolkt die ze aan een kunstenaar als
Koons toeschrijft, lijkt ze ook de ideologiekritische analyse van de romantische esthetiek als excuus voor gemakkelijk geldgewin
te willen ontmaskeren. ‘Waarom, als je er
ook een spel van kunt maken, en lichtvoetig
lachend je geld kunt verdienen? Immers,

Kunst met een hoofdletter is zo’n recent,
zo’n Westers concept…’ Het falen van
Theobald en Frenhofer, zo suggereert Fie,
heeft de deur geopend naar de avant-garde
en zo de weg vrijgemaakt voor de lichtzinnigheid en de platte koopmansgeest die de
hedendaagse kunst verziekt. Theobalds
pragmatische en succesvolle tegenpool in
James’ verhaal, noemt ze een ‘Koons avantla-lettre’: een man die geen verlangen kent
naar het absolute, ‘maar ook geen idealen’.
Enkele voor de hand liggende bezwaren die
tegen Fies beschouwing kunnen worden
ingebracht, worden keurig verwoord door
haar docent Olivier. Die wijst op de gebrekkige ‘onderbouwing’ en op Fies simplistische
teleologische redenering, waarin de moderne kunst zich op dwingende wijze van
Frenhofer tot Koons ontwikkelt – ‘alsof ze [de
verhalen van Balzac en James, S.V.] de koers
van de hele moderne kunst hebben bepaald’.
Op het essay valt nog wel meer af te dingen, maar mij interesseert vooral de analogie tussen Fies redenering en die van cultuurcritici zoals de reeds aangehaalde
George Steiner. In conservatieve kringen zijn
tot op vandaag soortgelijke geluiden te
horen. Fies analyse vertoont bijvoorbeeld
overeenkomsten met de theorie van William
Marx (°1966) over de ‘ontwaarding’ van de
literatuur, die zich vanaf het midden van de
negentiende eeuw zou hebben afgekeerd
van haar leidende morele rol in de samenleving en van de waarden waarop deze
samenleving steunde. Roger Scruton legt in
een essay over T.S. Eliot uit 2003 een verband tussen de kritiek op de traditie, ‘the culture of play’ van het postmodernisme, en de
totale vernietiging van alle waarden waarop
de samenleving rust. In hun meest vulgaire
vorm worden deze ideeën in Nederland verwoord door Thierry Baudet, die in Oikofobie
(2013) de moderne kunst verantwoordelijk
houdt voor de vernietiging van de westerse
cultuur. Ik doe Hofstede ongetwijfeld
onrecht aan door haar roman in één adem
met het rechts-nationalistische gedachtegoed van Baudet te noemen, maar haar
boek lijkt op zijn minst een reflectie van
dezelfde cultuurhistorische context waarin
het conservatisme van Baudet gedijt.
Het conservatisme van Hofstedes roman
blijkt volgens mij uit de cruciale narratieve
ingreep in het boek: de verknoping van Fies
kunsthistorische beschouwing met het persoonlijke leven van de protagonisten. Fie ziet
meer bepaald een overeenkomst tussen haar
docent en de romantische kunstenaar
Theobald. Zoals die laatste terugdeinsde voor
zijn artistieke ideaal, zo ontvluchtte Olivier
als adolescent de verantwoordelijkheid voor
de zwangerschap van zijn toenmalige vriendin Mathilde. De moderne variant van
Theobald, waarnaar Fie in opdracht van
haar docent op zoek gaat, blijkt Olivier zelf te
zijn, oftewel de man die zijn zwangere partner
in de steek laat. Fie reageert vernietigend op
de herinneringen die Olivier met haar deelt:
‘Ik heb je moderne Theobald gevonden.’
Hofstede werkt de analogie tussen
Frenhofer/Theobald en Olivier netjes uit. In
eerste instantie pleit de docent voor overgave
aan het ideaal, met alle risico’s van dien. ‘Af
en toe moet je gewoon iets durven. Ergens
aan beginnen.’ Dat lef was hem als jongeman
echter vreemd: ‘Ik durfde niet.’ In de plaats
daarvan koos Olivier voor overgave aan de
herinnering: als materiële realiteit was zijn
zwangere vriendin hem te zwaar, maar als
kwellende gedachte vormt ze niets minder
dan de hoeksteen van zijn leven. Hij illustreert zijn positie aan de hand van een verhaal over een vrouw die haar gesneuvelde
partner haar hele leven lang iedere dag op
hetzelfde uur bij het monument voor de
gevallenen ging opwachten. Die trouw aan
een herinnering maakt volgens Olivier het
leven zinvol. ‘Kijk: uiteindelijk kun je alles uitwissen, en lege dagen overhouden. Je kunt
dat vrijheid noemen. Maar ik denk toch dat
dat verkeerd is. Alles verdwijnt al snel genoeg.
Je moet je ergens aan kunnen vasthouden.’
De wrange pathetiek van deze analogie
ontgaat Fie niet: ‘Dus ik ben jouw […]
monument voor de gevallene.’ In tegenstelling tot de oorlogsweduwe was Olivier zelf
verantwoordelijk voor het verlies van zijn
partner. Fies punt is helder: zij is louter een
pion in de fantasiewereld die Olivier construeerde toen hij uit lafheid de werkelijkheid van zijn leven ontvluchtte. Wanneer
hij zijn studente aankijkt, ziet hij niets dan
de gedachte die Mathilde in de loop der
jaren voor hem is geworden. Fie is slechts
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boek van Michel Tournier, zijn veeleer schadelijk dan bevorderlijk voor het artistieke
proces: ‘Wanneer het om een roman gaat,
lijken mij gedachten die om ontwikkeld te
worden een heel hoofdstuk of een verhaal
nodig hebben, minstens even interessant
als ideeën die in een formule kunnen worden samengevat.’ Nog een decennium later
parafraseert de criticus dan ook instemmend Balzacs visie: ‘als het om kunst gaat
en niet meer om kunstwerken wordt in dit
geval schilderkunst zo abstract dat ze alle
contact met de wereld verliest’. En om dat
contact met de wereld was het Balzac, en
met hem Vogelaar, uiteindelijk te doen.
Vogelaars interesse in Balzac is exemplarisch voor de spanning tussen avant-gardisme en traditie in zijn poëtica. Tegenover het
realistische totaalbeeld plaatste Vogelaar
van meet af aan de fragmentaire en opengebroken vorm van de montage. De volgende
opmerking over een roman van Willy
Roggeman, in een recensie uit 1969, vat de
achterliggende redenering samen: ‘Het is
een boek waar ik op heb kunnen kauwen en
waarvan het lezen een produktieve bezigheid is geweest. Als auteurs zich rekenschap
geven van hun bewustzijn, of liever van de
ontoereikendheid ervan, betekent het
onvermijdelijk dat ze de fictie van almacht
opgeven en ervan afzien een afgesloten
wereld te scheppen en een afgesloten werk
af te scheiden. De onvolmaakte roman, die
niet meer dan fragmenten geeft (kan geven),
beantwoordt aan een onvolmaakte werkelijkheid die evenmin af is, evenmin doorzichtig voor het bewustzijn.’ De ‘onvolmaakte roman’ laat zien dat een totaalbeeld
van de werkelijkheid enerzijds onmogelijk
en anderzijds onwenselijk is. Onmogelijk
omdat geen enkel subject een soevereine
metapositie kan innemen ten opzichte van
de maatschappelijke totaliteit – een argument dat Vogelaar tien jaar later ook zou
inbrengen tegen Carel Peeters, in een poëticale discussie uitgevochten in De Revisor.
Onwenselijk omdat de schijn van volmaaktheid of totaliteit een ideologische illusie is:
enkel de ideologische blik ziet een totaalbeeld, terwijl de ideologiekritische literatuur net zoekt naar openingen in de schijnbare geslotenheid van de maatschappij.
Vogelaars visie op het onafgewerkte
kunstwerk is dan ook dubbel. Hij bepleit het
onaffe als noodzakelijk antidotum tegen de
ideologische schijn van volmaaktheid en
totaliteit. Hij verwerpt het echter wanneer
het een uitvloeisel is van het romantische
streven naar het absolute, en van de onderwerping van de materiële kunstpraktijk aan
abstracte ideeën. In dat laatste standpunt
vindt hij een bondgenoot in Balzacs pleidooi
voor ‘de schrijver die niet redeneert maar
zijn ideeën op papier materialiseert’.

Robert Rauschenberg
Erased de Kooning Drawing, 1953

het lichaam waarop Olivier zijn verdrongen
herinnering projecteert: ‘Je kent me niet
[…]. Alles wat jij over me weet, heb je zelf
verzonnen.’ Een vernietigende analyse, die
analoog is aan de kritiek aan het adres van
Frenhofer en Theobald: ook zij zagen in hun
modellen en muzen slechts de projectie van
hun fantasieën en abstracte idealen.
Door de kunsthistorische beschouwing te
integreren in deze verhaallijn geeft Hofstede
een interessante genderkritische wending
aan Balzacs verhaal. Tegelijkertijd gaat achter deze wending een oerconservatieve visie
op genderverhoudingen schuil. In het
tenenkrommende slot verklaart Fie zich
bereid in Oliviers fantasiewereld mee te spelen. Ze is ondertussen zelf zwanger geworden en zoekt steun bij Olivier, die voortdurend, maar onterecht als de ‘schuldige’
wordt aangewe z en. Fie wil zijn
Mathildefantasie voor één keer belichamen:
‘En als je mag doen waarvan je beschuldigd
wordt? Wil je dan ook de gevolgen dragen?’
Waarna ze in gesprek met Oliviers collega
Paul de naam Mathilde adopteert.
Een kind heeft toch een vader nodig? En
als die ‘vader’ maar bij het kind blijft, wil de
moeder best de belichaming van diens fantasieën spelen. Gelukkig heeft de vrouw bij
de schepping een aantrekkelijk lichaam
gekregen om de man aan zich te binden.
Want vrouwen zijn nu eenmaal lichaam, en
mannen blijven altijd geest. ‘Alles waar hij
bang voor was is eindelijk gebeurd’, zo luidt
de tergende slotzin van het boek. Alsof hiermee de ultieme synthese der seksen is gerealiseerd: de mannelijke geest verzoend met

het vrouwelijke lichaam, het mannelijke
ideaal met de vrouwelijke realiteit. Deze
slotsom is zo treurig dat ik mijn eigen interpretatie nauwelijks serieus durf te nemen.
Vogelaar en Balzac
In zijn essay over Balzacs novelle geeft
Vogelaar aan ‘geen enkele affiniteit’ te voelen met het personage Frenhofer. Hij leest de
geschiedenis van Frenhofer als een waarschuwing ‘tegen de verleiding van het l’art
pour l’art’. De sociaalrealist Balzac wilde ‘de
menselijke samenleving verbeteren’ en
daartoe niet minder dan ‘de waarheid van
de bestaande wereld’ blootleggen. Wie bij
dergelijke verheven idealen aan het romantische idealisme van Frenhofer denkt, vergist zich echter: het sociale ideaal van de
auteur was volgens Vogelaar ‘het tegendeel’
van het artistieke ideaal van diens personage. Dat laatste typeert Vogelaar als het streven van de kunstenaar naar goddelijke
scheppingskracht, ‘een idee dat niet meer
van deze wereld was’.
Hofstedes personage Fie bespeurt in de
novelle van Henry James ondanks alles
sympathie voor Theobalds romantische ideaal en lijkt die artistieke, welhaast religieuze
abstracties zelfs als tegenwicht voor de leegte van de contemporaine cultuur (en haar
leven in die cultuur) in ere te willen herstellen. Vogelaar, daarentegen, leest in Balzacs
novelle een fundamentele verwerping van
Frenhofers streven. Balzac viseert volgens
Vogelaar ‘het romantische genie […] dat

niets minder dan het absolute kunstwerk
wilde maken of althans de essentie van de
kunst zocht te benaderen’. Frenhofers falen
zou dan in laatste instantie wijzen op het
gevaar van (abstracte) ideeën in de kunst.
Van een intellectueel en theoretisch onderlegde auteur als Vogelaar zou je niet meteen
verwachten dat hij Balzacs wantrouwen
jegens ‘het denken’ in de kunst onderschrijft.
Toch is dit begrijpelijk: zijn hele leven heeft
Vogelaar immers gestreden tegen de romantische mythologisering van de kunst en tegen
de onderwerping van het materiële karakter
van het schrijven aan filosofische of poëticale concepten en idealen. In een recensie uit
1969 van een roman van J. Bernlef, spreekt
Vogelaar zich bijvoorbeeld uit tegen ‘de nog
altijd gangbare mythe van het ‘scheppingsproces’’. Tegenover deze ‘mythe’ plaatst hij
het open kunstwerk, dat zichzelf nadrukkelijk toont als het resultaat van een arbeidsproces en waarvan de auteur de productiewijze niet verhult. Bernlefs roman, aldus
Vogelaar, ‘geeft ook een kijkje in de artistieke
keuken, waar en hoe, met welke lapmiddelen
de schijn, die later als een slikklaar consumptieartikel wordt opgediend, is klaargestoofd’.
Kunst is voor Vogelaar in de eerste plaats
werk, en dat werk mag niet onzichtbaar worden gemaakt door abstracte ideeën.
Een kwarteeuw later is aan dit uitgangspunt weinig veranderd: nog steeds ergert
Vogelaar zich in zijn kritieken aan auteurs
die in abstracties spreken of het literaire
werk zien als een intellectuele invuloefening. Ideeën die aan het werk voorafgaan,
zo blijkt uit een recensie uit 1996 van een

Hoewel Vogelaar en Hofstede zich beiden
kritisch verhouden tot de praktijk van
Frenhofer, gaapt tussen beide auteurs een
kloof waarin een hele wereld past. Dat is de
wereld die tussen 1967 en 2009 gestalte
kreeg in het tijdschrift Raster: in de optimistische, vooruitstrevende cultuurkritiek en in
de niet aflatende trouw aan de traditie van
het moderne. Het is een sociaaldemocratische wereld, bovendien, waarin de voortschrijdende logica van het kapitaal de cultuur van auteurs als Vogelaar steeds verder
in het nauw dreef, maar waarin het geloof
in een alternatieve logica nog voortleefde in
segmenten van de literatuur, de kunst en de
politiek. Een wereld waarin de abstracte idealen van Frenhofer gecounterd konden worden door materialistische ideologiekritiek en
bovenal door de concrete perspectieven van
emancipatie en opwaartse sociale mobiliteit.
Deze emancipatoire vooruitzichten, hoezeer ze in de loop van Vogelaars literaire leven
werden uitgehold, hebben zijn poëtica en literaire praktijk lang kunnen ondersteunen. Ze
hebben echter na enkele decennia van neoliberale dominantie plaats moeten ruimen
voor een deprimerend besef van stagnatie en
afbraak, van precariteit en bestaansonzekerheid. In de huidige situatie is de toekomst zo
onzeker, troebel, onvoorstelbaar of ronduit
angstaanjagend, dat een houvast in het verleden of in stabiele morele systemen voor velen
aantrekkelijker is gaan lijken dan een voortzetting van de moderne cultuurkritiek. Dat is
de context waarin de avant-garde als oorzaak
van een morele leegte kan gezien worden, en
waarin als oplossing kan worden teruggegrepen naar de abstracte, nagenoeg religieuze
idealen die de avant-garde voorgoed verleden
tijd had verklaard.
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De kleine schilderijen van Robert Devriendt werken als teasers die de verbeelding activeren. De kunstenaar speculeert op
de associaties die de werken oproepen en op de connecties die de toeschouwer tussen de verschillende schilderijen maakt.
Door zijn precieze en sensuele manier van schilderen wordt Devriendt bestempeld als een witte raaf binnen de hedendaagse
kunstwereld. Zijn schilderijen hebben een groot ‘Eyes Wide Shut’ gehalte.
De kunstenaar schenkt een tekening weg aan wie de meest indringende reactie op zijn
tentoonstelling post op > www.facebook.com/makingconnections.robertdevriendt
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‘Iets ontbreekt’
Neoavant-garde en traditie in het vroege werk van Thomas Schütte
STEFAAN VERVOORT
1. De kunstenaar kan het werk uitvoeren.
2. Het werk kan uitgevoerd worden door
iemand anders.
3. Het werk moet niet uitgevoerd worden.
Elk van deze mogelijkheden heeft dezelfde
waarde en stemt overeen met de intentie van
de kunstenaar. De beslissing betreffende de
toestand van het werk ligt bij diegene die het
eventueel in ontvangst zal nemen.
Lawrence Weiner1
Principieel hebben mijn werken bijna altijd
het karakter van een voorstel en bestaan ze
eerst in modelvorm, om daarna al dan niet te
worden gerealiseerd. Er bestaat in ieder geval
altijd het verschil tussen het succes en het
persoonlijk bewustzijn van het slagen van een
project. De consequenties vinden hun neerslag
in toekomstig werk.
Thomas Schütte2
Van de beeldende kunst in het West-Duitsland
van de jaren 80 wordt vaak beweerd dat ze
radicaal brak met de erfenis van de kunst van
de voorgaande generatie, die doorgaans wordt
geïdentificeerd als de ‘conceptuele kunst’. Die
beeldvorming hangt wellicht voor een groot
deel samen met het massale succes vanaf
ongeveer 1980 van de zogenaamde nieuwe
schilderkunst – bekend onder labels als
‘Heftige Malerei’ of ‘Neue Wilde’ – die zich
inderdaad vaak als een radicale afrekening
met de ‘conceptuele kunst’, met haar geboden
en (al dan niet vermeende) verbodsbepalingen, waaronder het verbod op de schilderkunst, profileerde. Toch was een ander deel
van de beeldende kunst in West-Duitsland
sterk begaan met de (neo)avant-gardekunst
van de vorige generatie, en met de vraag hoe
deze kon worden voortgezet en kritisch omgebogen. Zo werkte de erfenis van kunstenaars
als Lawrence Weiner en Daniel Buren door in
de praktijk van een aantal jonge kunstenaars
die geassocieerd worden met het kunstmilieu
van Düsseldorf, waar de meesten onder hen
aan de gerenommeerde Kunstakademie studeerden. Figuren als Ludger Gerdes, Harald
Klingelhöller, Reinhard Mucha en Thomas
Schütte raakten via het onderwijs aan de
Kunstakademie en het rijke aanbod aan tentoonstellingen in de galeries en kunstinstellingen van Düsseldorf en omgeving bekend met
het werk van hun ‘ouders’. Een belangrijk
aspect in die doorwerking was de scheiding
tussen idee en uitvoering, samengevat door
het citaat van Weiner bovenaan dit stuk: de
gedachte dat een kunstwerk weliswaar kon,
maar niet noodzakelijk moest worden gematerialiseerd. De implicaties voor de kunst en
het kunstenaarsschap waren verregaand.
Voortaan wordt het kunstwerk niet langer
beoordeeld op basis van expressie, stijl of vakmanschap, maar aan de hand van een ontologische uitspraak over de kunst. De kunstenaar
van zijn kant ‘maakt’ niet langer kunstwerken, maar ‘ontwerpt’ of ‘formuleert’ ze – zoals
bijvoorbeeld een projectleider een project formuleert. De conceptuele kunst, zo stellen verschillende auteurs, introduceerde het generische statuut van het hedendaagse kunstwerk3
en vormde daarmee de opstap naar het complexe systeem van beoordelingscriteria, discoursen en praktijken dat we vandaag ‘de
hedendaagse kunst’ noemen.
In deze bijdrage wil ik de intieme en kritische band met de conceptualistische erfenis
illustreren in het vroege werk van één kunstenaar, Thomas Schütte (°1954). Ik doe dit
aan de hand van zijn studentenwerk en van
de installatie Westkunst Modelle (19801981), gerealiseerd voor de hedendaagse
sectie heute van de overzichtstentoonstelling Westkunst – zeitgenössische Künst seit
1939 in de Messehallen te Keulen (1981).
1. Het vroege studentenwerk
(1975-1980)
In 1973 vat Thomas Schütte zijn studies
aan de Kunstakademie Düsseldorf aan. Hij
brengt de eerste twee jaar (1973-1975)
door in de klas van Fritz Schwegler en scha-

Thomas Schütte
Große Mauer, 1977, installatie in de Kunstakademie
Düsseldorf

kelt dan (1976-1981) over naar de interdisciplinaire klas van Gerhard Richter, waar
hij onder anderen Isa Genzken, Ludger
Gerdes, Gerhard Martini, Michael von Ofen
en Gregor Stemmrich onder zijn medestudenten telt. Hoewel de kunstenaar sporadisch tevens de Baukunstklasse (met docenten als Hans Hollein, James Stirling en Ernst
Althoff) en de Bühnebildklasse van decorbouwer Karl Kneidl bijwoonde, was het
vooral Richter die zijn artistieke vorming
stuurde. Richter was in de eerste plaats
schilder, maar benaderde de schilderkunst
niet als een esthetische of stilistische zaak.
Het ging hem in de eerste plaats om een stellingname binnen en over de (schilder)
kunst.4 De uiteenlopende formats en technieken in zijn praktijk – van fotorealistische
schilderijen tot abstracte kleurkaarten, en
van sculpturale installaties tot een archiefals-publicatie – belichaamden de vrijheden
die de kunstpraktijk in termen van productie en presentatie sinds de jaren zestig verworven had. Via Richter kon Schütte dus
kennismaken met het generische statuut
van de hedendaagse kunst.5 Niet toevallig
zijn de subcategorieën waarmee Schütte tot
op heden zijn oeuvre ordent analoog aan
die van Richter – ‘sculpturen’, ‘prints’,
‘fotografie’, ‘schilderijen/series’ enzovoort.
Tijdens zijn opleiding zag Schütte ook hoe
zijn leermeester de uitvoering van het
kunstwerk aan studenten en assistenten
uitbesteedde, bijvoorbeeld in het geval van
de Farbtafeln (1966-1974) – naar eigen zeggen zou Schütte zelf nooit in dienst van
Richter hebben gewerkt. ‘He [Richter, S.V.]
was definitely the main influence on how I
work’, noteerde de kunstenaar later. ‘He
had the approach that if you can’t continue
in one direction, you can switch to another.
If I’m stuck, I don’t spend my weeks in misery, I change direction, switching between
problems, media or scale.’6 De heterogeniteit van Schüttes praktijk is voor een groot
deel op die van Richter terug te voeren.
De verhouding van Schütte tot zijn leraar
kan het best worden geïllustreerd met Große
Mauer, een installatie die Schütte realiseerde voor de jaarlijkse Kunstakademierundgang
van 1977. Schütte lijmde rechthoekige
stukken canvas, afkomstig van versneden
en volgens de kunstenaar ‘misgelopen’ fotorealistische schilderijen,7 op vezelplaat, en
overschilderde ze op abstracte wijze met
dieprode en bruine impasto. Vervolgens presenteerde hij een duizendtal van deze schilderijtjes aan de muur, steunend op telkens
twee nagels. De schilderijtjes werden in
horizontale ‘lagen’ volgens een grid op de
muur aangebracht, waarbij het raster per
laag werd verschoven zodat de installatie
vanop enige afstand het beeld opriep van
een bakstenen muur, waarbij elk schilderijtje één baksteen ‘voorstelde’. Helemaal
levensecht zag de ‘muur’ er niet uit – hiervoor waren de ‘baksteen-schilderijtjes’ iets
te hoog – maar hij bakende niettemin een
imaginair deel van de ruimte in de gang van
de Kunstakademie af. De maten van die fictieve ruimte waren afgelijnd met een rechthoek in het vloerpatroon en het baksteenpatroon werd onderbroken door een deur,
een radiator en een raam.
Het werk herinnert aan verschillende
strategieën en technieken in het werk van
Richter. Net als diens Graue Malereien
(1966-1976) is Große Mauer ontstaan door

het overschilderen van fotorealistische
schilderijen. Het verschoven grid van
Schütte alludeert op de (in dit geval regelmatige) kleurrasters van Richters Farbtafeln,
en de schilderijtjes zelf doen denken aan de
Vermalungen (1972), waarin Richter het
canvas op abstracte wijze met grijze of bruine impasto bedekt. De installatie vertoont
echter niet alleen kenmerken die typisch
zijn voor Richters werk: serialiteit en site
specificity – Große Mauer is gemaakt voor de
gang van de Kunstakademie – zijn eveneens
verworvenheden van de neoavant-gardekunst van de jaren zestig. Tegelijk past
Schütte de strategieën en principes uit deze
kunst op een oneigenlijke wijze toe: ‘I studied it most precisely… to produce a picture
through a minimal rhythmic displacement,
that is to say, through a grid pattern of displaced joints, virtually to tell a story. It was
the dilemma of the conceptual artists that
they no longer wanted to tell stories. (It was
a) story about myself, biographical. At the
time, if I recall correctly, I felt immured. Or
incarcerated or surrounded by walls.’8 Als
voorstelling van een muur wordt het
abstracte grid een decor en krijgt het een
onverhoedse narratieve en beeldende kwaliteit. Schütte zet principes van de neoavantgarde in om te doen waar zijn ‘vaders’ doorgaans uitdrukkelijk tegen gekant waren:
verhalen vertellen, beeldend werk maken.
Enerzijds verbeeldt deze ‘grote muur’
Schüttes gevoel van beklemming door de
kunst van de vorige generatie; anderzijds
vormt juist dit verbeeldend vermogen een
manier om aan de beklemming te ontsnappen.
Even belangrijk voor de vorming van
Schütte waren de lessen van de Duitse
kunsthistoricus en -theoreticus van de neoavant-garde Benjamin H.D. Buchloh. In de
loop van drie semesters van de jaren 19761978 doceerde Buchloh, op uitnodiging
van Richter en Genzken, een seminarie aan
de Kunstakademie Düsseldorf dat openstond voor studenten uit de verschillende
klassen.9 Deze lessenreeks, ‘Mythologische
und phänomenologische Formen der Kunst
in der Gegenwart I-III’ getiteld, behandelde
de neoavant-garde (arte povera, (post)minimalistische en conceptuele kunst, institutionele kritiek) tegen de achtergrond van de
politieke filosofie van Michel Foucault en de
maatschappijkritische theorieën van de
Frankfurter Schule.10 Zo besprak Buchloh
ongetwijfeld het werk van On Kawara,
Stanley Brouwn, Hanne Darboven en Bruce
Nauman, die in de jaren 1976-1978 bij de
Düsseldorfse galeries van Konrad Fischer en
Alfred Schmela exposeerden, en nodigde hij
in zijn seminarie kunstenaars uit die op dat
moment te zien waren in (de omgeving van)
het Rijnland – volgens getuigen onder anderen Richard Serra, Lawrence Weiner, Daniel
Buren, Dan Graham en Michael Asher. Dit
waren de figuren die centraal stonden in de
kunstopvatting van Buchloh, die in zijn teksten (en dus wellicht ook zijn lessen) de
moderne en hedendaagse kunst steeds in
relatie bracht met cultuurkritiek, in het bijzonder de kritiek op de cultuurindustrie.
Zich beroepend op de historische avant-garde, las Buchloh het kunstwerk als een (zelf)
analytisch construct dat de schijn van zich
afwerpt en het ideologische juk van het
kunstsysteem – het museum, de markt en
de kleinburgerlijke normen – ondervraagt.
Aan de hand van diverse begrippenkoppels
– zoals formalisme versus historiciteit,
mythologische versus fenomenologische
kunst, de ‘ruilwaarde’ van commodities versus de ‘gebruikswaarde’ van gesitueerde
kunst – stelde Buchloh telkens weer scherp
op het onderscheid tussen ‘kritische’ en
‘affirmatieve’ kunst. 11 Daarbij verbond
Buchloh de laatste term steevast met de
modernistische schilderkunst en sculptuur,
en de eerste met het gereduceerde, ascetische, conceptuele kunstwerk. In zijn ogen
onderscheidt dat laatste zich van alle andere kunst door zijn kritisch gehalte:
Visual art will sooner destroy itself and disappear altogether than become enslaved to barbarity […] serving it as alibi and cultural camou-

flage. Historically speaking this is one of the
decisive motivations for art to withhold plasticaesthetic appearance and come up with ever
renewed reductions emphasizing the reference
to reality. […] This was carried to an irreversible stage in the late sixties in the conversion of
visual art into language, a process of dematerialising the artwork that in terms of historical
development can be compared to the irrevocably
valid transition to abstraction by Malevich in
1913. Any future art developments that aspire
to historical realness (i.e. effectiveness) will
have to be judged by this standard set in the sixties, and any work that goes back beyond this
position – as most contemporary works do now
– will be suspected of having fallen for the alluring attractions of aesthetic reaction.12
Alleen het gedematerialiseerde en talige
kunstwerk is volgens Buchloh ‘historisch
effectief ’: het thematiseert als enige de werkelijke, historische condities waarbinnen de
kunst publiek gemaakt wordt. Buchlohs
narratief was teleologisch en hield dan ook
een verplichting in voor de hedendaagse
kunst, een taak die hij vaak omschreef met
de marxistische notie van ‘gebruikswaarde’:
Use value in art – aesthetic’s most heteronomous counterpart – defining the artistic activity as organ of history, as instrument of materialist recognition and transformation,
determines itself primarily and finally by its
historical context: as it can only result from the
most advanced state of aesthetic reflection it
must function at the same time within the specific conditions of a given particular historical
situation. […] [I]f artistic production gives up
altogether the idea of use value, it abolishes its
own inherent potential to cause dialectics within the reality of cultural history, thus producing mere artistic facticity incapable of initiating further processes of development. This
seems to be true of much current post-conceptual work, either the so-called ‘new’ painting
and sculpture and even more so the photographic stories and the new theatricality of performances […]. These works’ false vivacity […]
does not seem aware of the fact that art, once
having been transformed onto the level of language, had achieved a state of most advanced
(potential) communicability and thus endowed
the artwork with its highest form of abstract
use value potential.13
Het denkkader van de jonge kunststudenten, die regelmatig exposities van conceptuele kunstenaars in en rond Düsseldorf
bezochten, was sterk door het discours van
Buchloh gekleurd. Zijn neomarxistische
lezing van de conceptkunst en de ontmoetingen met – vooral conceptuele – kunstenaars dwong hen om zich tot hun werk te
verhouden en het kritisch te interpreteren.
‘Buchloh made it clear to us, what we’re
dealing with’, zei Reinhard Mucha veelbetekenend over zijn studietijd.14 Voor Schütte
bestond de uitdaging van zijn studiejaren
erin ‘to try and work out your position
amongst all this discussion, and to learn the
grammar and the semantics. Benjamin
Buchloh was teaching for a short time and
his position was discussed a lot.’15 Daarbij
stonden Schütte en zijn collega’s ook sceptisch tegenover de ‘conceptuelen’ en (vooral) Buchlohs interpretatie ervan. Buchlohs
‘canon’ en opvattingen werden als (te)
dwingend en beperkend ervaren. Dit ongenoegen uitte zich op drie aan elkaar gerelateerde niveaus, die we ook in het studentenwerk van Schütte kunnen traceren.
Een eerste punt van kritiek betrof het
teleologische narratief dat achter de kunst
van de neoavant-garde (en Buchlohs discours erover) schuilging en het gevoel dat
dit narratief ‘voltooid’ – lees ‘uitgeput’ –
was. De conventies en grammatica van de
‘conceptkunst’ waren omstreeks 1980
reeds op alle mogelijke manieren verkend,
uitgetest en onderzocht; ‘Alles ist gemacht’
en ‘Alles ist gesagt’ vormden destijds truïsmen. Dat weerhield critici als Buchloh er
evenwel niet van de taak van de nieuwe
kunst te omschrijven als een simpele voortzetting van de conceptuele kunst. ‘Mich faszinierte diese finalistische Haltung, man
gewann den Eindruck, dass es nach Michael
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Thomas Schütte
Tapeten, 1975 (opname van het maakproces)

Thomas Schütte
Tapetenmuster, 1975 (opname in het atelier)

Asher und Daniel Buren nichts mehr zu tun
gab’, noteerde Harald Klingelhöller. 16
Daarnaast werd ook de ontwikkeling van
sommige oeuvres door veel studenten met
achterdocht bekeken. Vooral de starre, ‘ahistorische’ herhaling in veel van deze praktijken voedden hun wantrouwen: de wijze
waarop conceptuele en institutioneel-kritische kunstenaars hun motieven en strategieën herkauwden, ondergraafde de claims
van ideologiekritiek en ‘historische effectiviteit’ die Buchloh met deze kunst verbond en
versterkte juist de indruk dat zij een doodlopende straat, een Sackgasse was. Zo noteerde
Schütte in 1983: ‘Leute wie der Buren
waren ja nicht fähig, den Standpunkt, den
sie einmal eingenommen hatten, auch noch
einen Schritt weiter zu treiben. Der hat sich
immer nur wiederholt und keine
Konsequenzen aus der eigenen Position
gezogen.’17 De akritische herhalingen van
de conceptkunst stonden haaks op het teleologische programma van hun Amerikaanse
apologeet.
Deze kritische houding herkennen we in
een aantal vroege werkgroepen uit de studententijd van Schütte, die kunnen worden
gelezen als een kritische ‘verbuiging’ van
procedures die door Buchlohs ‘neoavantgardekunstenaars’ worden toegepast. De
abstracte lijnpatronen in Tapeten (1975) –
stroken behangpapier die aan de muur worden opgehangen of als een tafelkleed gepresenteerd worden – en Tapetenmuster (1975)
– vierkante en decoratieve samples behangpapier die met tape aan de wand worden
bevestigd – herinneren aan het bekende
strepenpatroon waarmee Daniel Buren de
‘nulgraad’ van de schilderkunst afkondigde. Net als bij Buren kan de repetitie in deze
werken worden gelezen als een deconstructie van het unieke kunstobject en het mythische kunstenaarssubject; maar tegelijk
alluderen de Tapeten – letterlijk – op behangpapier en doen Schüttes beide werkgroepen
aan een commercieel ‘catalogusaanbod’
denken. Punkte (1977) of het vergelijkbare
Ringe (1977) – installaties met gekleurde
ringvormige stickers of geverfde houten ringen in verschillende kleuren, die op toeval-

lige plekken respectievelijk op de muur
gekleefd of aan nagels in de muur worden
bevestigd – ironiseren dan weer de
Empreintes de pinceau n°50 répétées à intervalles réguliers (30 cm) van Niele Toroni –
gestandaardiseerde verftoetsen op regelmatige afstanden waarmee de kunstenaar
(vaak) het museale kader markeert. Net als
Toroni’s ingrepen zijn de Punkte plaatsgebonden, maar Schüttes all-overpatroon van
ringen in diverse kleuren is expliciet decoratief. Terloops knipoogt Punkte ook naar de
parodieën van het ‘kapitalistisch realisme’
– de naam waaronder Konrad Lueg (alias
Konrad Fischer), Manfred Kuttner, Sigmar
Polke en Gerhard Richter een tijdlang opereerden in de jaren zestig – op de abstracte
schilderkunst: denk aan werken als Ohne
Titel (Herzmuster), Konfetti en Schrage
Tischdecke (alle 1965) van Lueg, of Ohne
Titel (Punkte) (1963) en de Streifenbilder
(1967-1968) van Sigmar Polke. In elk van
deze drie werkgroepen ironiseert Schütte de
seriële methodes van Buren, Toroni & co
door ze als een banaal formalisme weg te
zetten.
Een tweede punt van kritiek betrof de
(institutioneel-kritische) aanspraak van de
neoavant-gardekunst. In de loop der jaren
was almaar duidelijker geworden dat deze
kunst teerde op de systemen en instituten
die ze (volgens Buchloh) bekritiseerde. Dit
bleek vooreerst uit de commercialisering
van conceptuele kunstwerken op de kunstmarkt. De boekhouding van de galeries van
Konrad Fischer (waar Schütte kort werkte
en exposeerde) en Rüdiger Schöttle (waar
Schütte zijn eerste solo had) laten hier aan
duidelijkheid niets te wensen over. Werd de
kunst van Buren, Robert Barry of Lawrence
Weiner aanvankelijk gelezen als een kritiek
op het systeem van de kunstwereld en kunstmarkt, en de dematerialisatie van de kunst
als een uitdaging aan het adres van het
kunstsysteem gezien, dan bleken die claims
aan het einde van de jaren zeventig nog
nauwelijks houdbaar. ‘Concept’ was van
marginaal fenomeen tot institutionele mainstream geëvolueerd. Die ontwikkeling was
volgens heel wat betrokkenen zelfs al met
documenta 5 (1972) ingezet, de tentoonstelling waar de jonge Schütte naar eigen zeggen kennismaakte met de actuele kunst.
Twee deelnemers aan deze tentoonstelling,
Daniel Buren en Robert Smithson, tekenden
toen reeds openlijk verzet aan – in de catalogus en in het geval van Buren ook in de zalen
zelf – tegen de manier waarop de neoavantgardekunst er tot een ‘gadget décoratif ’
(Buren) of een ‘decorstuk’ (Smithson) werd
gereduceerd.18 Ook Buchloh meende later
dat deze tentoonstelling de normalisering
en neutralisering van de conceptuele kunstbeweging inluidde.19 Buchloh zou zich
vanaf einde jaren tachtig genoodzaakt zien
om zijn radicale partijkeuze voor de ‘conceptuele kunst’ te nuanceren: ‘Conceptual
Art was distinguished by its acute sense of
discursive and institutional limitations, its
self-imposed restrictions, its lack of totalizing vision, its critical devotion to the factual conditions of artistic production and
reception without aspiring to overcome the
mere facticity of these conditions. […]
Paradoxically, then, it would appear that
Conceptual Art truly became the most significant paradigmatic change of postwar
artistic production at the very moment that
it mimed the operating logic of late capitalism and its positivist instrumentality in an
effort to place its auto-critical investigations
at the service of liquidating even the last
remnants of traditional aesthetic experience.’20
Schüttes Girlanden (1979-1980), een
reeks stofslingers van verschillende lengte
en in diverse kleuren, belichamen deze
paradox. De langwerpige stofbanden zijn
bovenaan recht afgesneden, maar vertonen
onderaan een uitsnijding in de vorm van
rondbogen, een zigzaglijn of een kantelenmotief. Ze doen daardoor denken aan een
decoratieve architectuurfries, en worden
dan ook meestal bovenaan de tentoonstellingswand en tegen het plafond gepresenteerd. De Girlanden herinneren zowel aan de
site-specific wandtekeningen en Stoffbilder
van Blinky Palermo, als – opnieuw – aan de
markeringen van het museale kader door
bijvoorbeeld Buren. Ze anticiperen zelfs op
Burens Guirlandes, een installatie met luidsprekers en rood-witte wimpels die hij in het
kader van documenta 7 (1982) op de grasvlakte voor het Fridericianum presenteerde.
(In 1979 toonde Schütte een lichtinstallatie

in de galerie La Vitrine, uitgebaat door
Burens halfbroer Michel Claura, en enkele
Girlanden in de Cité des Arts. Het is goed
mogelijk dat Buren dit werk heeft gezien.)
Aangezien deze werken door hun presentatievorm de aandacht vestigen op het museale kader, kunnen ze als institutionele kritiek worden gezien; maar ze ironiseren die
kritische aanspraak ook: ze transformeren
de ernst van de kritische geste in een kleurrijk, decoratief en banaal spektakel. Vooral
Kollektion (8 Muster – 8 Farben) (1980), een
reeks van acht guirlandes in verschillende
kleuren die onder elkaar op de wand gepresenteerd worden, refereert aan de vermarkting van de conceptuele kunst. Zoals
Christine Mehring stelt, roept het Duitse
woord ‘Kollektion’ eerder een markt- of seizoensaanbod op dan een neutrale verzameling. De Girlanden ‘mobilized decorative features, on the one hand to create a
heightened spatial and perceptual awareness that echoed the political and social
ambitions of art pervasive in the twenties
and sixties, on the other hand to flirt with
banality and a decreased awareness in a
way that projected skepticism towards those
very utopian ambitions.’21 De slingers verbinden cultuurkritiek met haar tegendeel:
de markt en het spektakel.
Ten derde wantrouwden vele studenten
in Düsseldorf de esthetiek van het ‘conceptualisme’. De conceptuele kunst heette weliswaar ‘generisch’ en dus ‘open’ te zijn,
maar opvallend veel van deze kunstenaars
hielden vast aan een bepaalde esthetiek.
Exuberante, expressieve en artisanale kunst
was not done – die kwaliteiten waren
immers verbonden met het burgerlijke, subjectivistische kunstenaarschap waarmee de
betreffende kunstenaars wilden afrekenen
– maar ascetisch, gereduceerd en vooral
tekstueel werk waren dan weer common
practice – al zijn er uitzonderingen, zoals de
parodieën op Jackson Pollock van Art &
Language. Dit ascetisme ontpopte zich op
zijn beurt tot een stijl of esthetiek. ‘Immer
gegenstandlos, immer der leere Tisch, auf
dem nichts draufsteht’, noteerde Schütte.
‘Die Metaphysik und die Ideologie, womit
das zusammenhängt, gehen verloren.
Plötzlich stellt sich heraus, wie gedankenlos
diese Kunst ist. Sie wird mit dem Verlust
ihres Gegenstandes Dekoration.’22
Etwas fehlt (1980) thematiseert dit onbehagen over de schraalheid van ‘concept’.
Dit werk op papier toont een wolk zwarte
verf, op nonchalante wijze gespraypaint,
waaruit de gele blokletters ‘ETWAS FEHLT’
opduiken. Zoals de annotatie ‘neon – außen’
rechtsonder suggereert, gaat het om een
studie voor een neoninstallatie in de buitenruimte. De tekening herinnert aan tekstwerken uit de jaren zestig, zoals On
Kawara’s Nothing, Something, Everything
(1963) of Robert Barry’s Untitled (Something
which can never be any specific thing) (1969).
Daarnaast dialogeert deze schets voor een
neonwerk met diverse neoninstallaties uit
de jaren zeventig, in het bijzonder die van
Bruce Nauman (zijn neontekst Galerie mit
Bleistift Fischer (1974, uitgevoerd in 1980)
werd als ‘logo’ voor de binnenplaats van de

Galerie Konrad Fischer bedacht, maar destijds niet geïnstalleerd). Maar volgens
Schütte ‘ontbreekt er iets’ aan deze kunstwerken – uitgaande van de kwaliteiten die
Schütte waardeert, zou het zowel om vakmanschap, subjectiviteit, expressie, als om
narrativiteit of (ver)beeldend vermogen
kunnen gaan. Net als veel conceptkunst is
Etwas fehlt een tekstwerk en een ‘voorstel’,
dat al dan niet kan worden uitgevoerd,
maar tegelijk countert het de dogmatische
esthetiek van de conceptuelen met frivole
toespelingen op picturale subjectiviteit (de
wolk verf) en narrativiteit (denk aan Große
Mauer). Het stilzwijgende verbod op ‘decadente’ en subjectivistische esthetiek wordt
met de voeten getreden.
‘De dichtkunst kan haar waarheidsgehalte alleen redden als ze in zo nauw mogelijk
contact met de traditie deze van zich
afstoot’, schrijft Adorno in zijn bekende
essay Over traditie.23 De jonge Thomas
Schütte kan als een intuïtieve toepassing
van Adorno’s dictum worden gelezen.
Schüttes werk grijpt niet terug naar het verleden, maar vertrekt van een actuele pro-

Thomas Schütte
Ringe (zelfgemaakte kistjes met ‘Ringe’, foto genomen
door de kunstenaar)

Thomas Schütte
studies voor de presentatie van ‘Punkte’ in het atelier
van de kunstenaar, 1977

Thomas Schütte
Ringe, 1977/1990, installatie Van Abbemuseum Eindhoven, 1990
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Thomas Schütte
Etwas fehlt, 1980

Thomas Schütte

Thomas Schütte

ontwerpschetsen voor de ‘Girlanden’ (ca. 1979-1980) uit ‘Kollektion (8 Muster – 8 Farben)’, 1980

Kollektion, 1980

blematiek. Die snijdt hij evenwel aan via het
verleden: ‘in zo nauw mogelijk contact met
de traditie’ stoot hij deze ‘van zich af ’.
Schüttes onbehagen over de kunst van de
vorige generatie kon enkel in een diepgaande en kritische dialoog met de erfenis van de
voorgaande generatie uitgeklaard worden.
‘Ich habe von den anderen gemopst und es
ein wenig anders gemacht und plötzlich
ging die Tür auf ’, verwoordde Schütte het
later wat lichtvoetiger. Zijn jeugdwerken
getuigen van een grondige verwerking van
de principes, methoden en waarden van de
neoavant-gardekunst die hij in zijn opleiding meekreeg, maar ze gaan tegelijk op een
uiterst kritische wijze met die erfenis om. Ik
wil nu tonen hoe Schütte in Westkunst
Modelle – zijn eerste belangrijke werk na zijn
afstuderen — een synthese van die kritische
omgang tot stand brengt en daarmee op
krachtige wijze de transitie van ‘moderne
kunst’ naar ‘hedendaagse kunst’ inluidt.
2. Vorläufiges Programm für Köln ’81
(Westkunst) (1980)
In 1979 werd Thomas Schütte door de
Duitse curator Kasper König (°1943)24 uitgenodigd om een omvangrijke installatie bij
te dragen aan Westkunst – zeitgenössische
Künst seit 1939, een door König georganiseerde, ambitieuze overzichtstentoonstelling van moderne en hedendaagse kunst in
de Messehallen te Keulen. Schüttes werk
zou deel uitmaken van de sectie heute, die
gewijd was aan hedendaagse kunst en in de
weidse ruimte van de Messehallen zou worden ondergebracht. In december 1980
stuurde Schütte een projectdossier met
gedetailleerde ontwerptekeningen, titels en
informatie aan König, getiteld Vorläufiges
Programm für Köln ’81 (Westkunst).25 Het
dossier omvatte drie afzonderlijke voorstellen. Ten eerste ontwierp Schütte een wit
trappenpodium dat naar een uitkijkplatform leidt, en waarvan de parabolische
vorm aan de boeg van een schip doet denken. Aan de bovenzijde van de buitenwand
van het trappenpodium zou één blauwe
guirlande, en aan de zijkant de voornoemde
‘collectie’ kleurrijke slingers worden bevestigd (Schiff met Blaue Girlande en Kollektion
(8 Muster – 8 Farben), alle 1980). Het platform zou de bezoekers een uitzicht over de
tentoonstellingsruimte bieden, en hen dus
– letterlijk – tot een meer inzichtelijke positie verheffen. Ten tweede tekende hij een
houten, trapeziumvormige ‘doos’ die aan de
voorzijde opgetild wordt en op drie stalen,
gechromeerde kolommen rust, en aan de
achterzijde schuin naar de vloer afloopt en
door het vloervlak wordt afgesneden. Aan
het exterieur zou een groene, fluwelen
banier met daarop de tekst ‘PRO STATUS
QUO’ komen te hangen (Kiste met Pro Status
Quo, beide 1980). In een notitie associeerde
de kunstenaar dit ontwerp met een ‘Sarg’,
een doodskist of sarcofaag. Bezoekers die
deze installatie zouden betreden, zouden
van de tentoonstellingsruimte en de omringende kunst geïsoleerd worden. Ten slotte
stelde Schütte een ovaalvormig platform
voor met een gebogen scènewand waarvan
de rug zwart, de kopse kanten rood en de
voorzijde geel zouden worden geschilderd

(Bühne, 1980). Aan de wand zou één reusachtig beeld van ‘minstens 6 x 10 meter’
worden gepresenteerd. Schütte werkte hiervoor een serie voorstellen uit die hij 14
Skizzen für eine Bühne of ook wel Grosse
Worte – Grosse Bilder titelde, en waaruit één
beeld geselecteerd en op groot formaat uitgevoerd kon worden. De beelden combineren telkens een motief en een woord: een
groene strik waarboven de term ‘FREIHEIT’
zweeft, een zwarte grafzerk met het opschrift
‘SICHERHEIT’, blauwe lucht met een sportvliegtuigje waarachter een reclamebanner
met de leuze ‘ALLES IN ORDNUNG’ wappert… Op een ontwerptekening in Schüttes
dossier is een opstand van de Bühne te zien
met op de scènewand een reuzegroot beeld
van een aquaduct of brug met de term
‘HARMONIE’. (Het is echter onduidelijk of
de tekening rechtstreeks op de wand dan
wel op een groot doek gemaakt zou worden.) De kijker zou de Bühne betreden via
een brede trappenpartij van enkele treden.
Op de scène zou hij uitzicht hebben op de
ene helft van de ruimte, maar de andere
helft zou door de scènewand aan het zicht
worden onttrokken. Bühne combineert dus
de idee van een verhoog met uitzicht in
Schiff met het visuele en ruimtelijke isolement in Kiste.
Het is evident dat de kritische uitspraken uit
het werk van Schüttes studententijd ook in
het Vorläufiges Programm zijn terug te vinden. Het voorstel dateert immers uit de studentenperiode en incorporeert – letterlijk –
studentenwerk zoals Blaue Girlande en
Kollektion (8 Muster – 8 Farben). Het vaandel met het opschrift Pro Status Quo – in een
dode taal, het Latijn – kan als een allusie op
de historische ‘stasis’ van de conceptuele
kunstpraktijk worden gelezen. Toch is er
een verschil: waar het studentenwerk vooral herinnert aan de werkwijze van specifieke kunstenaars – zoals Richter, Palermo of
Buren – alludeert het voorstel voor
Westkunst vooral op algemene problemen
die bepalend waren voor hun generatie. Zo

bestaan de drie componenten telkens uit
twee dialogerende onderdelen: een ruimtelijke structuur die betrokken is op de tentoonstellingscontext, en dus de vraag van
König reflecteert om ‘iets te doen’ in de
Messehallen (voor Buchloh een voorwaarde
voor gesitueerde en kritische kunst), en
veeleer decoratieve ‘toevoegingen’, die
amper op de context ingaan en een autonome logica volgen (wat Buchloh dan weer
minder kon smaken). Daarbij is het van
belang dat Buchloh de scheiding van ‘idee’
en ‘uitvoering’ tevens opvatte als een opdeling van het kunstwerk in ‘functionele’ en
‘decoratieve’ aspecten. In die zin thematiseert het vorläufiges Programm een van dé
kerngedachten van de conceptkunst.
Daarnaast kan Schüttes combinatie van
‘functionele’ en ‘decoratieve’ elementen
echter ook tegen de achtergrond van het
toenmalige architectuurdiscours worden
begrepen, en meer bepaald het werk en de
geschriften van de Amerikaanse architect
Robert Venturi. Gebouwen, stelde Venturi,
kunnen als een functionele structuur en als
(een geheel van) esthetisch-semiotisch(e)
teken(s) gelezen worden. Noch het ene,
noch het andere primeert; het gaat net om
de onontwarbare hybriditeit van hun combinatie. Met deze stelling, die hij vooral via
maniëristische en barokarchitectuur formuleerde, reageerde Venturi tegen het
orthodoxe modernisme en het modernistische dogma form follows function (Louis
Sullivan). Tegenover de gelijkschakeling
van interieur en exterieur in de transparante toren van de corporate architecture, pleitte
Venturi voor een ambivalente verhouding
tussen binnen en buiten, vorm en functie.
In Complexity and Contradiction in
Architecture (1966) schreef hij: ‘Ambiguity
and tension are everywhere in an architecture of complexity and contradiction.
Architecture is form and substance –
abstract and concrete – and its meaning
derives from its interior characteristics and
its particular context. An architectural element is perceived as form and structure, tex-
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ture and material.’26 Voor Venturi, Denise
Scott Brown en Steven Izenour (in Learning
from Las Vegas) manifesteert dit contradictorische karakter van de architectuur zich op
twee belangrijke manieren, die telkens door
één gebouwtype worden opgeroepen:
1. Where the architectural systems of space,
structure, and program are submerged and distorted by an overall symbolic form. This kind of
building-becoming-sculpture we call the duck in
honor of the duck-shaped drive-in, ‘The Long
Island Duckling’, illustrated in God’s Own
Juckyard by Peter Blake. 2. Where systems of
space are directly at the service of program, and
ornament is applied independently of them.
This we call the decorated shed. The duck is
the special building that is a symbol; the decorated shed is the conventional shelter that
applies symbols. We maintain that both kinds
of architecture are valid […] but we think that
the duck is seldom relevant today, although it
pervades Modern architecture.27
Het is zeer waarschijnlijk dat Schütte vertrouwd was met de theorieën van Venturi.
Niet enkel bezocht hij de architectuurbiënnale van Venetië in 1980 (waarin Venturi
vertegenwoordigd was), hij kwam ook met
het architectuurdiscours van Venturi en
aanverwanten in aanraking via het werk
van bevriende kunstenaars. In de lente van
1980 woonde Schütte in de klas van Richter
een referaat bij van Ludger Gerdes, waarin
deze Venturi, Aldo Rossi en Leon Krier
besprak. Gerdes wilde ‘die Entwicklung einer
semantischen/ästhetischen Konzeption’ en
‘die Anerkennung von Tradition’ in de postmoderne architectuur bespreken, en ze als
‘instrumenten’ voor de praktijk van jonge,
beeldende kunstenaars aanreiken. 28
Belangrijk is ook dat Dan Graham – een van
Buchlohs favoriete kunstenaars, en gastspreker in zijn seminarie – in het rond dezelfde
tijd gepubliceerde essay Art in Relation to
Architecture / Architecture in Relation to Art
(1979) een relatie legde tussen de pop art,
het werk van Daniel Buren en dat van
Venturi. Daarbij schetst Graham een parallel tussen de venturiaanse ambiguïteit en de
hybriditeit van het kunstwerk. Het kunstwerk dat de onverzoenbaarheid van conflicterende ideologieën wil blootleggen, schreef
hij, ‘uses a hybrid form, one which partakes
of both the popular code of mass media and
the ‘high’ code of art/architecture, of both
the popular code of entertainment and a
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theoretically based political analysis of
form, and of both the code of information
and of the esthetically formal. […] Venturi
proposed the word ‘hybrids’ for such works
that combine two contradictory or mutually exclusive categories of meaning/description.’29 Gezien de publicatiedatum van dit
artikel is het goed mogelijk dat Graham deze
inzichten aanbracht tijdens zijn bezoek aan
de seminaries van Buchloh, of Schütte
ervan in kennis stelde toen hij, ten tijde van
zijn solo bij de Münchense Galerie Rüdiger
Schöttle in 1979, met Richter, Genzken en
Schütte optrok.30
Schüttes Vorläufiges Programm verbeeldt
niet alleen de scheiding tussen concept en
materialisering, structuur en detaillering.
Het kan ook – letterlijk – worden gelezen als
een drievoudige versie van de decorated shed.
Het Vorläufiges Programm is een venturiaanse hybride van ‘functie’ en ‘ornament’.31 In
zekere zin voert Schütte die hybriditeit nog
op de spits. Zo zijn de zogenaamd ‘functionele structuren’ bij nader inzien evenzeer
symbolisch en beeldend (het ‘schip’, de
‘doodskist’, het ‘theater’), terwijl de addities
dan weer naar ‘conceptuele’ tics verwijzen
(de seriële slingers, de tekst, de ‘woordtekeningen’). Elke poging om een strikt onderscheid te maken tussen structuur en decor,
concept en materialisatie loopt stuk op de
inherente ambivalentie van deze voorstellen: ‘It is completely unsettled whether
‘form follows function’ or the other way
around’, refereerde hij aan de postmoderne
architectuur én aan het conceptualisme. ‘At
the time, in any event, the parameters of
thought were displaced.’32 In die zin hanteerde Schütte de theorieën van Venturi als
denkkader om in het reine te komen met de
erfenis van de voorgaande generatie. Het
projectdossier was erop gericht het conceptualistische ‘ontwerp’ op venturiaanse wijze
complex en contradictorisch te maken.
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3. De tentoonstelling Westkunst &
Westkunst Modelle 1:5 (1981)
In de loop van 1981 bleek dat Schüttes ‘ontwerp’ niet zou uitgevoerd worden.33 De kosten van Westkunst waren immers geëscaleerd. Vooral de scenografie van de Duitse
architect Oswald Mathias Ungers en de
geplande reconstructies van enkele landmark exhibitions – waaronder This is
Tomorrow (Independence Group, ICA,
Londen, 1956), The Store (Claes Oldenburg,
New York, 1961-1962) en …irgendein
Strang (Joseph Beuys, Galerie Alfred
Schmela, Düsseldorf, 1965) – namen een
grote hap uit het budget. In totaal bleek
König het voorziene bedrag van 6 miljoen
DM met 1,2 miljoen te hebben overschreden. Als gevolg daarvan werd besloten om
Westkunst sterk in te perken. Ten eerste
werd het historische tentoonstellingsluik
(1939-1979) bruutweg ‘afgeknipt’ in
1972, met als argument dat de kunst in dit
decennium geen vernieuwing zou hebben
gebracht. Ten tweede werd het hedendaagse
luik heute in de lente van 1981 geannuleerd. Dit gedeelte werd echter alsnog opgevist nadat de Keulse kunsthandelaar Rudolf
Zwirner de stad had benaderd en 100.000
DM ter beschikking had gekregen om de
hedendaagse sectie te organiseren en een
(aparte) catalogus te produceren. Zwirner
stelde in overleg met König een lijst van
kunstenaars op die na 1945 geboren waren
en op het moment van Westkunst niet in
Keulse galeries of musea waren te zien, en
contacteerde hun galeries om samen te
werken en in de productiekosten te delen
(uitgenomen een viertal deelnemers zonder
galerievertegenwoordiging). Zo werd de
Münchense galerist Rüdiger Schöttle om
financiële en logistieke ondersteuning verzocht voor nieuw te produceren werken van
Schütte en Jeff Wall. Schöttle had Schütte
in 1979 via König ontmoet en organiseerde
in 1980 Schüttes eerste solotentoonstelling; Jeff Wall kende hij voor de aanvang
van Westkunst wellicht nog niet.34 Schöttle
zou tevens een van de zestien galeriebijdragen in heute leveren, naast onder meer de
Düsseldorfse Galerie Konrad Fischer (Isa
Genzken, Gerhard Merz, Horst Schuler),
Metro Pictures uit New York (Troy
Brauntuch, Jack Goldstein, Robert Longo)
en de Galleria Gian Enzo Sperone uit Rome
(Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco
Clemente).35 Elke galerie kreeg een rechthoekige ruimte in een dubbele enfilade van
gewitte zalen toegewezen, met toegangen in

Thomas Schütte
Bühne (Modell 1:20), 1980

de twee binnenste hoeken en een open
bovenzijde die op de bestaande, industriële
dakstructuur uitkeek. De hedendaagse sectie vormde in meer dan één opzicht een
annex binnen Westkunst. Ze verschilde
zowel organisatorisch (galeries versus
König), ruimtelijk (‘open’ versus ‘gesloten’
structuur) als qua omvang (37 tegenover
meer dan tweehonderd kunstenaars) van
het historische gedeelte.
De kritiek op heute en op de totstandkoming ervan was, in de woorden van König,
‘verwoestend’.36 De omissie van kunst uit
de jaren zeventig en de uitbesteding van het
hedendaagse luik aan de markt werden op
scherpe kritiek onthaald. Journalisten hadden het over een ‘hokjesachtig aanhangsel
met een over het algemeen vrij voorspelbare
inhoud’ en vergeleken heute met een kunstbeurs. 37 Ook het overwicht aan (neoexpressionistische) schilderkunst werd
gezien als een capitulatie voor het spektakel
en de markt. Zo liet de bespreking van critica Nancy Marmer weinig aan de verbeelding over: ‘Entitled heute (‘Today’) and set
slightly apart in a subdivided, annex-like
warren, this last section was a dealer-organized, primarily dealer-supported, and dealer-selected exhibition of fashionably up-tothe-minute art. In its market-oriented
character, heute raised all those usually suppressed questions, those hoary and hairy
issues about the relationship between art
and bucks; it presented art as newly minted
product, as fashionable novelty, as commercial value, as conspicuous collectible – in
short, as a commodity produced expressly
by and for what Adorno has named ‘the culture industry’.’38 De consternatie over de
sponsoring van de tentoonstelling en de

lichtzinnigheid van de organisatie leidden
zelfs tot protestacties. Zo pakte de kunstenaar en graficus Klaus Staeck uit met een
manifest tegen de totstandkoming van de
tentoonstelling, geïllustreerd met een collage van de Keulse Dom waarvan de twee
torens als giftige sigaretten uit een pakje
van het ‘merk’ Westkunst steken (‘Ein
Gemeinschaftsprodukt von Bauindustrie,
Transportunternehmen, Versicherungs
wirtschaft und Kunsthandel’, zo luidt de
waarschuwing op de verpakking). Het
manifest verscheen, samen met enkele
andere protestboodschappen, in een themanummer (1981) over Westkunst van het
Duitse kunsttijdschrift Kunstforum Inter
national.39
Ondanks de uitgebreide (en weliswaar
negatieve) persaandacht en de hoge bezoekcijfers van Westkunst werd de bijdrage van
Schütte nauwelijks opgemerkt. Schütte
weet deze desinteresse aan de dominantie
van de ‘nieuwe’ schilderkunst in heute: ‘We
didn’t even exist. Neither Konrad’s nor
Schöttle’s booth were of interest – only the
‘wild painting’ emerging at the time.’40 Dit
is enigszins ironisch omdat de bijdrage van
Schütte resoneerde met heel wat kritieken
op Westkunst.
Vermits er onvoldoende budget voor de
vrijstaande structuren in de Messehallen
beschikbaar was, bouwde Schütte de installatie simpelweg zo groot als de begroting en
de booth van Schöttle toelieten. Het werk
werd in hout en op schaal 1:5 gemaakt: een
Schiff van 90 x 200 x 100 cm, een Kiste van
110 x 200 x 100 cm en een Bühne van 120
x 250 x 100 cm. Schütte vervaardige dus
maquettes van ruim één meter hoog en tot
tweeënhalve meter lang! Deze gigantische
omvang maakte het mogelijk om meer
detailleringen aan te brengen (zoals de profilering op de kopse kanten van de Bühnewand), terwijl andere elementen uit het
Vorläufiges Programm dan weer wegvielen
(het beeld op groot formaat uit de tekeningenreeks 14 Skizzen für eine Bühne). Aan
vankelijk vatte Schütte het plan op om de
modellen te monteren op drie aparte en met
canvas overtrokken tafels, die als een winnaarspodium op elkaar zouden worden
gestapeld, maar dit plan moest omwille van
de brandveiligheid worden geannuleerd.41
Uiteindelijk kwamen de modellen op één
zelfgemaakte en met onbeschilderd schilderslinnen overtrokken tafel te staan. De
gehele installatie, die ongeveer 400 x 350 x
200 cm mat, werd samen met de drie grote
lichtkasten Movie Audience (1980-1981)
van Wall in de booth van de Galerie Rüdiger
Schöttle gepresenteerd.
Er zijn echter ook redenen om aan te
nemen dat de uiteindelijke vorm van
Westkunst Modelle 1:5 niet alleen uit pragmatisme voortkwam en voor Schütte tevens
andere betekenissen had. Op de opmerking
van interviewer en kunsthistoricus Martin
Hentschel dat de drie componenten kleiner
waren dan aanvankelijk vooropgesteld, en
dat dit de presentatie hypothekeerde, antwoordt Schütte bijvoorbeeld kort en veelzeggend:
Nein, das ist ein Mißverständnis. Also, wenn
man irgendwas baut, was größer ist, dann muß
man halt ein Modell bauen. […] das sind reine
Arbeitsmodelle, die waren im Maßstab 1:20
und aus Pappe, und als diese WestkunstGeschichte geplatzt ist, habe ich mir überlegt,
die Dinge bau ich so groß wie ich kann und stelle sie dann einfach aus, als Projekte. […] Es
kann also etwas entstehen, was ein real gebautes Ding nicht erzeugen kann – Fiktion könnte
man dazu sagen, mit der Gefahr, sich auch darin
zu erschöpfen. Das Interessante der Präsenz ist
die, daß ein Modell in einer gewissen Größe –
also im Raum plaziert werden muß – ein plastisches Volumen hat. Dann hat man mit
Problemen zu tun, die fundamental skulpturale
sind.42
Een maquette op schaal 1:20 of 1:100
wordt makkelijk als zuivere fictie, als pure
schijn weggezet; ze vormt slechts een voorafspiegeling van wat komen gaat. Maar als
modellen groot en manifest aanwezig zijn,
als ze obstakels in de ruimte en voor de kijker vormen, dan treden ze ‘in concurrentie’
met de werkelijkheid en wordt hun status
gecompliceerd. Ze stellen dan – tevens –
‘fundamenteel sculpturale’ problemen.
Dit gebruik van het (grote) schaalmodel
kan opnieuw worden gelezen als een uiteenzetting met de ‘concepten’ of ‘voorstellen’ van de conceptuele kunst. Ook de
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schaalmodellen van Schütte zijn ‘voorstellen’ voor een al dan niet te realiseren werk;
het zijn ‘ideeën’ die – à la Weiner – al dan
niet uitgevoerd kunnen worden. In tegenstelling tot de ‘conceptuele’ voorstellen
bezitten zij echter een fysieke en materiële
presentie, die nog wordt versterkt door de
ongewone schaal van de modellen.
Schütte koos voor een hybride object dat
zich tegelijk aandient als een uit te voeren
ontwerp – analoog aan bijvoorbeeld de
statements van Lawrence Weiner – én als
een voldragen, sculpturaal fenomeen. Het
complexe, contradictorische of – in venturiaanse zin – ambigue karakter van Schüttes
ontwerp wordt in het uiteindelijke voorstel
dus nog versterkt. Die ambivalentie uit zich
ook in de manier waarop Westkunst Modelle
1:5 zich tot de tentoonstelling verhoudt.
Enerzijds belichaamde de installatie letterlijk de ‘institutionele productievoorwaarden’ van het hedendaagse luik van de tentoonstelling: de schaal 1:5 vormde een
index van de budgettaire en ruimtelijke
beperkingen. Analoog aan de installatie
van Michael Asher, die stoelen van galeriehouders op witte sokkels toonde om de
impact van de kunstmarkt op heute aan te
kaarten, thematiseerde de bijdrage van
Schütte zijn eigen, contextuele totstandkoming.43 De spanning tussen site-specific
werk en miniatuur, tussen een ‘moeilijk verkoopbare’ interventie en een commodity (in
feite een vals onderscheid) vormt daarbij
slechts een extra betekenislaag.
Maar Westkunst Modelle 1:5 is meer dan
institutionele kritiek. De geminiaturiseerde
ruimte van het werk – het substituerende,
‘conceptuele’ karakter van deze schaalmodellen – valt niet tot de context te reduceren.
Zoals de wandtekening waarmee een
gevangene imaginair uit zijn cel ‘ontsnapt’,
zo overstijgt de beeldende, narratieve aard
van deze maquettes de ruimtelijke en institutionele context. De installatie verbeeldt
een ruimte op een andere schaal, en alludeert dus op het verlangen om met de omgeving te breken. De tafel is hierbij van cruciaal belang. Enerzijds fungeert de tafel als
een sokkel die de schaalmodellen uit hun
werkelijke omgeving ‘optilt’; anderzijds is zij
gemaakt uit hetzelfde hout als de maquettes
en kan ze dus als een integraal onderdeel
van de installatie worden beschouwd. De
tafel kan worden gelezen als een alledaags
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object op werkelijke schaal én als een sokkel
of scène die een fictieve ruimte afbakent.
Als schakel tussen de reële ruimte en die op
schaal, tussen werkelijkheid en fictie, maakt
de tafel de modus operandi van de – grote –
maquette, leesbaar. Het conceptualistische
voorstel wordt in Schüttes Westkunst
Modelle 1:5 dus tot een uiterst dubbelzinnig
schouwspel getransformeerd, dat de band
tussen kunst en werkelijkheid nuanceert en
op complexe wijze herformuleert.
4. ‘Die unverbrauchte Moderne’ en
Westkunst Modelle (ca. 1980)
Hoe verhoudt dit werk zich tot de hedendaagse kunst omstreeks 1980? Welke bredere betekenissen – naast de kritieken op de
‘vaders’ van Schütte en op het project heute
– roept het ‘onuitgevoerde’ project op? Het
loont de moeite om in dit verband Die unverbrauchte Moderne. Drei Jahrzehnte Gegen
wartsk unst te raadplegen, de tekst van
Laszlo Glozer die in de – door hem geredigeerde – catalogus van het historische luik
van Westkunst werd gepubliceerd. Glozer
opent zijn essay als volgt: ‘Die Ausstellung
Westkunst ist eine Thesenausstellung. Sie
behauptet (und bietet sich zur Überprüfung
an), daß die Kunst des 20. Jahrhunderts auf
eine besondere Weise lebendig ist: Sie ist in
ihrer Gesamtheit für uns Gegenwarts
kunst.’44 Moderne kunst, aldus Glozer, valt
niet tot een historisch fenomeen te reduceren. Dat we de moderne kunst dagelijks
recapituleren en herinterpreteren, met het
oog op het heden en de toekomst, brengt
hem ertoe de hedendaagsheid van deze
kunst voorop te stellen. De tentoonstelling,
schrijft Glozer, ‘soll vorübergehend abweichen von der verbindlichen Entwicklungs
route, auf der das Kunstwerk vor allem historischen Stellenwert zu markieren hat,
und soll statt dessen Rechenschaft ablegen
über das Spannungs- und Wechselverhältnis
zum zeitgenössischen Leben, das heißt,
über den Zusammenhang, in dem Kunst
entsteht und rezipiert wird.’45 Analoog aan
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Walter Benjamins concept van de geschiedenis, ziet Glozer de notie van hedendaagsheid als een dialectische wisselwerking tussen historische ‘brokstukken’ en het heden.
De moderne kunst, zo stelt hij, wordt zur
Verfügung of ter beschikking van het heden
gesteld.
Met die these viseert Glozer niet de kunst,
maar het kunstdiscours. Dat blijkt om te
beginnen uit de twee boeken die hij als zijn
belangrijkste referenties inroept: Moderne
Kunst (1884) van de Duitse auteur Fritz
Bley en 5000 Jahre moderner Kunst (1952)
van de Brits-Oostenrijkse kunsthistoricus
(en stichter van uitgeverij Phaidon) Ludwig
Goldschneider. Waar het eerste boek de
nadruk legt op de kritische omgang van de
moderne kunst met de traditie en het verleden, vergelijkt het tweede de moderne kunst
– op formalistische gronden – met (pre)historische objecten om het onderscheid tussen ‘modern’ en ‘oud’, en daarmee de lineaire kunstgeschiedschrijving in vraag te
stellen. Bovendien is Glozers tekst strategisch geïllustreerd. Sigmar Polkes Moderne
Kunst (1968), een schilderij dat de conventies van de moderne abstracte kunst
opneemt en tegelijk ironiseert, wordt afgebeeld naast de ‘stamboom’ die Alfred Barr,
de stichter en eerste directeur van het
MoMA, opstelde van de impressionistische
en abstracte schilderkunst. De progressieve
teleologie van de kunstgeschiedenis, verbeeld in Barrs grafiek, wordt in Polkes werk
geciteerd én onderuitgehaald. Elders wordt
Robert Rauschenbergs Erased de Kooning
Drawing (1953) gereproduceerd: een werk
waarin een tekening van de modernistische
schilder Willem de Kooning geapproprieerd
en uitgewist wordt, en dat evenzeer schippert tussen resolute breuk en conformistische continuering, de erkenning en negatie
van de modernistische erfenis. Zulke kritische omgang met de geschiedenis stond volgens Glozer ook de makers van Westkunst
voor ogen: ‘Die Auswahl der Exponate, ihre
Anordnung und Gewichtung geschah
unter zwei Gesichtspunkten. Den ersten
haben wir ausführlich geschildert:
Durchbrechen der Klischeevorstellung
einer gradlinigen Entwicklung, die sich oft
genug als ‘historische Realität’ nur wegen
der chronologischen Folge der Vermittlung
etablierte. […] Dem extrem entgegengesetzt
ist die neuerdings populär gewordene
Auffassung von einem prinzipiellen
Pluralismus des Kunstgeschehens, eine
Auffassung, die dazu neigt, alle konstituierenden Zusammenhänge der neueren
Kunst zu leugnen und die wir ebensowenig
teilen […]. Diese zwei Extremstandpunkte
markieren sozusagen Skylla und Charybdis,
zwischen denen der sichtende Weg der
Ausstellung hindurchführt.’46 In Die unverbrauchte Moderne reageert Glozer dus zowel
tegen een orthodoxe modernistische esthetica, die de geschiedenis als lineaire opeenvolging van conventies en stromingen ziet,
als tegen een stereotiepe ‘postmodernistische’ kunsttheorie, die het pluralisme in de
kunst interpreteert als het ‘einde van de
geschiedenis’.
Op het eerste zicht rijmt Glozers these van
de hedendaagsheid van de moderne kunst
– tussen Scylla en Charybdis – nauwelijks
met de tentoonstelling. Maakte Westkunst
immers geen onderscheid tussen moderne
(1939-1972) en hedendaagse kunst (19801981)? En steunde de tentoonstelling niet
op een simplistisch begrip van hedendaagsheid – namelijk: kunst die heute of ‘vandaag’ gemaakt is? We mogen niet blind zijn
voor zulke tegenstrijdigheden. Toch kan de
these van Glozer ook in diverse aspecten
van de tentoonstelling worden teruggevonden. Ten eerste ving Westkunst aan in het
jaar 1939, vanuit de overtuiging dat de
retour à l’ordre in de schilderkunst (die al in
de jaren twintig en dertig was ingezet) reeds
van een contemporaine conditie getuigde.
De periode waarin kunstenaars, na de
hoogdagen van de abstracte kunst, opnieuw
figuratieve beelden begonnen te maken, zo
noteerde Glozer later, ‘ist teilweise schon
eine postmoderne Phase der Moderne
[…].’47 De subtitel Zeitgenössische Kunst seit
1939 moet in deze zin gelezen worden: de
heterogene productie van 1939 vormde
reeds de kiem van een complexe, niet-lineaire kunstgeschiedenis.
Ten tweede vormde de structuur en curatoriële aanpak van Westkunst een directe
toepassing van Glozers these. Westkunst
was onderverdeeld in historische secties –
zoals ‘Weltkrieg und Moderne 1939-1945’

zalenplan van de sectie ‘heute’ van Westkunst, catalogus ‘heute’, Keulen, 1981

of ‘A bstraktion als Weltsprache 19441959’ – met een heterogene samenstelling:
het werk van Mondriaan werd gecombineerd met dat van Max Beckmann; het late
realisme van Edward Hopper hing tegenover vroeg werk van Josef Albers; de pop art
van Lichtenstein naast een protominimalistisch doek van Ellsworth Kelly… Zulke transhistorische accrochages, die ook voor het
hedendaagse luik gepland waren48, evoceerden wat Glozer een ‘panoramisch’
kunstbeeld noemde: Westkunst benadrukte
de historiciteit van de kunst, zonder de
inhoud van het kunstwerk met die historiciteit te laten samenvallen. De kunst symboliseert de tijd, zo benadrukte Glozer, maar
niet in de louter historische zin.49 Daarmee
reageerde de these van Glozer impliciet ook
tegen Peter Bürgers boek Theorie der
Avantgarde (1974), dat de esthetische en
politieke effectiviteit van de avant-garde
met de politieke en historische context van
de jaren tien en twintig vereenzelvigde, en
de herneming van het modernistisch project in de jaren vijftig en zestig als een historische farce wegzette.
Ten derde werd Glozers these weerspiegeld
in de tentoonstellingsarchitectuur. Het ontwerp van Ungers voorzag in een opeenvolging van ruimtes waarvan het diverse
karakter spoorde met de chronologische
structuur van de tentoonstelling: rechthoekige kabinetten met telkens vier centrale
kolommen (‘Weltkrieg und Moderne 19391945’ en ‘Abstraktion als Weltsprache
1944-1959’); amorfe en met kolommen
bezaaide zalen (‘Zwischen Fortschritt und
Verweigerung 1956-1972’); en een weidse,
ononderbroken ruimte (‘heute – 37 Künstler
der jungen Generation’). Deze laatste ruimte
werd echter – zoals we zagen – onderverdeeld
in zestien kleinere galerie-booths. Het concept van de tentoonstelling werd in een
ruimtelijke ontwikkeling omgezet: ‘Es ging
bei diesem Projekt um das Konzept für ein
Museum aus Zeit’, noteerde de architect
later. ‘Ich wollte unbedingt die Struktur einer
morphologischen Raumfolge, angefangen
von Kabinetträumen, über offene Raumland
schaften, bis zum unstrukturierten Groß
raum umsetzen. […] wenn man das schriftliche Diagramm von König und Glozer
vergleicht mit dem Plan der Ausstellung, so
zeigt sich hier dem Diagramm entsprechend
eine räumliche Wandlung von einer einfachen Raum
a nordnung in ein offenes
System.’50 Ungers vertaalde het conceptdiagram van Glozer en König – een ‘Slachtfeld’
van kunstenaars met ‘mehr Chaos als Logos’,
in zijn woorden – in de graduele transitie van
een sequentieel zalenplan naar een open,
amorfe ruimte.51
Was Schütte zich bewust van Glozers
these en het daaruit resulterende Museum
aus Zeit? In elk geval volgde hij de voorbereiding van de tentoonstelling en de catalogus
op de voet. In 1979 installeerde Schütte een
Rote Girlande, alternatief König Krone getiteld, in het Keulse kantoor van König en
Glozer. Een foto uit 1980 toont de curator
en kunstcriticus in volle voorbereiding van
de tentoonstelling, met op de achtergrond
de rode slinger die als een stille, ironische
getuige over een aan de wand opgehangen
plattegrond van (een deel van) de Messe
hallen loopt. De alternatieve titel van het
werk geeft temeer aan dat Schütte niet enkel
de ruimte, maar ook de redactionele en
curatoriële activiteit achter de schermen
wilde thematiseren. (In deze zin vormde
Kollektion in de Galerie Rüdiger Schöttle

(1980) een voorloper: het werk was naast
Schöttles bureau geïnstalleerd en benadrukte zo de werkzaamheden van de galerist.)
Voorts bevatte het Vorläufiges Programm van
december 1980 de mysterieuze annotatie
‘Prospekte – Panorama’, wat naar Glozers
panoramische kunstbeeld kan verwijzen.
Een drietal van de 14 Skizzen für eine Bühne
refereren bovendien aan de modernistische
kunsttheorie waartegen Glozer reageerde:
een pijlmotief, een stralende zon en een ijsschots zijn er respectievelijk beschreven met
de woorden ‘FORTSCHRITT’, ‘ZUKUNFT’ en
‘HOFFNUNG’. Ten slotte bevatten ook de
Pläne I-XXX (1981) een aanwijzing. Het
werk bestaat uit zeventien gele doeken die
telkens een sjabloonachtig, zwartgeblakerd
motief en een rode ‘titel’ (bestaande uit het
woord ‘PLAN’ gevolgd door een Romeins
cijfer) te zien geven. In een van deze Pläne
worden een deel van de plattegrond van
heute en een vak met de rode tekst ‘PLAN
XIII’ in een zwart vlak uitgespaard. Plan
XIII stelt de plattegrond van Ungers dus
voor als een ‘plan’ dat op de toekomst
betrekking heeft en dus automatisch ook
naar de tijd verwijst.
Deze werken en projecten suggereren dat
Schütte tijdens de voorbereiding op de
hoogte was van Glozers these en het daaraan gerelateerde Museum aus Zeit. Maar ook
Westkunst Modelle evoceert de twee esthetica’s – Scylla en Charybdis – waartussen
Westkunst navigeerde. De opwaartse beweging van Schiff doet denken aan de iconische projecten van het constructivisme en
Bauhaus, zoals El Lissitzky’s Lenin-tribune
(1920), het Monument voor de derde
Internationale van Vladimir Tatlin (1920) of
Walter Gropius’ ontwerp voor het Denkmal
der Märzgefallenen (1921). Ook herinnert
het ‘schip’ aan de machine-esthetiek van Le
Corbusier of Erich Mendelsohn, die vaak
aan de cruise liner refereerde. Deze referenties kunnen geassocieerd worden met vooruitgangsdenken, technologische innovatie
en de emancipatie van de traditie en het verleden. In Kiste is de blik integendeel niet op
de toekomst, maar op het empirische heden
gericht. De vooruitgangsgedachte wordt
ingewisseld voor een hic et nunc dat in een
mythisch en repetitief status quo transfor-

zichten op de tentoonstelling ‘Westkunst’ (sectie
‘heute’) met de ‘Westkunst Modelle 1:5’ (1981) van
Thomas Schütte en ‘Movie Audience’ (1979) van
Jeff Wall, Keulen, 1981
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Thomas Schütte
Rote Girlande (‘König Krone’), 1979, foto genomen
in het kantoor van Kasper König en Laszlo Glozer

meert. Niet toevallig knipoogt Kiste naar de
minimalistische sculptuur, die in de jaren
tachtig vaak als een maatschappijbevestigend en ahistorisch fenomeen werd neergezet: zo was Dumme Kiste (bijvoorbeeld in de
gelijknamige sculptuur van Joseph Beuys
uit 1982) een scheldwoord voor specific
objects à la Donald Judd. Maar ook doet Kiste
denken aan de verinnerlijking en regressie
die vaak met de ‘nieuwe’ schilderkunst
wordt geassocieerd. Het gaat niet om een
toekomstgerichte blik zoals bij Schiff, maar
om een ‘terugtrekking’ uit de geschiedenis,
een ‘geïndividualiseerde’ en gealiëneerde
positie die de (kunst)historische ontwikkelingen en verworvenheden van de neoavant-garde negeert. Waar Schiff de vooruitgang oproept, evoceert Kiste een
‘tijdloze’, subjectieve hedendaagsheid die
gevangen zit in de immanentie.
Het derde model valt moeilijker te situeren. Bühne evoceert noch de vooruitgang,
noch de posthistoire, en is evenmin een synthese van de twee. Het model lijkt nog het
meest een discontinue temporaliteit te symboliseren, zoals we die vinden in het (moderne) theater. De tijd in het theater is wel verwant met de historische tijd, maar staat er
ook in hoge mate los van: één uur schouwspel kan een dag, maand of jaar voorstellen.
Het theatrale heden – zo stelt Bart Verschaffel
– idealiseert en transformeert de tijd.52
Hetzelfde geldt voor maquettes. Ook schaalmodellen idealiseren en transformeren de
tijd, en dit in een dubbele zin. Enerzijds
maken zij de geprojecteerde tijd reëler: ze
voegen materialiteit toe aan een onzeker
toekomstbeeld en ontdoen het daarmee van
zijn ‘toekomstigheid’: de Westkunst Modelle
zijn te groot en zwaar om ‘los te komen’ van
het heden en laten de toekomstdroom in
immanentie vastlopen. Anderzijds – wat op
hetzelfde neerkomt – wordt het heden in het
schaalmodel van zijn realiteitsgehalte ontdaan. De fysieke presentie van de maquette
transformeert tot een toekomstbeeld, dat de
immanentie miskent. Het schaalmodel stelt
het heden in het licht van de toekomst – en
omgekeerd.
Westkunst Modelle vormt het sluitstuk van
het studentenwerk, waarin Schütte de conventies van de ‘conceptkunst’ op een vaak
ironische manier belicht, en markeert tegelijk de start van zijn professionele praktijk.
Het is het vroegste experiment van Schütte
met het schaalmodel. Hij kijkt er terug op
zijn ‘herkomst’ in de jaren zeventig en blikt
tegelijk vooruit naar zijn praktijk in de jaren
tachtig (waarin het schaalmodel een centrale rol speelt). Die gelijktijdigheid van
retrospectie en projectie speelt echter niet

Thomas Schütte
Plan XIII (uit: Pläne I-XXX, 1981)

alleen op een biografisch niveau, maar
wordt tot de diepere inzet van het werk
gemaakt. Als een ‘site-specific’ interventie
in Westkunst, een tentoonstelling die de
actualiteit van de moderne kunst onderzocht, symboliseert Westkunst Modelle de
uiteenlopende begrippen – ‘modellen’ – van
geschiedenis en hedendaagsheid die de westerse kunst(geschiedenis) aan het begin van
de jaren tachtig in de ban hielden. De titel
van het werk verwijst naar het schaalmodel, maar ook naar een tijdgeest die door de
overgang tussen het ‘modernisme’ en ‘postmodernisme’, de moderne en hedendaagse
kunst gekenmerkt wordt. Schütte vertrok
hiervoor van een uiteenzetting met de conceptkunst, meer specifiek met haar conventie van het ‘onvoltooide’ project. Het werk
formuleert een alternatieve, derde visie
waarin het heden, omstreeks 1980, in relatie tot het verleden (in het bijzonder de ‘conceptuele kunst’) en de toekomst (het project) wordt gebracht. Analoog aan Glozer
stelt Westkunst Modelle de kunst zur
Verfügung.
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gelernt… Ein Interview mit Laszlo Glozer, in Texte
zur Kunst, nr. 50 (juni 2003), textezurkunst.
de/50/wir-hatten-von-den-kunstlern-gelernt
(geraadpleegd 15 september 2015).
König: ‘Die Grundidee war, eine historische
Ausstellung von 1939 bis in die Siebzigerjahre
zu machen und einen aktuellen Schnitt
anzusetzen mit dem Heute-Teil, also mit
Künstlern, die auch in der historischen
Ausstellung wiederzufinden wären. Also
beispielsweise Willem de Kooning sowohl mit
Bildern von 1949 bis 1951 als auch mit seinen
aktuellen Bildern neben Jonathan Borofsky,
Thomas Schütte und anderen […].’ Kölle,
op. cit. (noot 24), p. 201.
Als voorbeeld haalt Glozer twee schilderijen
aan: Pablo Picasso’s Kat vangt vogel en Paul
Klee’s Zerstörtes Labyrinth, beide uit 1939.
‘Die zwei Bilder von Picasso und Klee als
Pilot-Bilder eines Panoramas von 1939. Sie
sind nicht als Kunst der Zeit zitiert, sondern als
Kunst, die ihre Kontinuität in die Zeit einbringt
und damit haushaltend frei reagiert. Bilder für
die Zeit, die nur damals entstehen konnten,
diesen Anspruch allerdings wollen wir an sie
stellen: symbolische Bilder.’ Glozer, op. cit.
(noot 44), p. 30.
Oswald Mathias Ungers, Die Ausstellung
‘Westkunst’ (1981)…, in: Kasper König zum 60.
Geburtstag, Köln, Walther König Verlag, 2003,
p. 96.
Ibid., p. 94. Voor een situering van het
Westkunst-ontwerp in het oeuvre van Ungers,
zie Jasper Cepl, Oswald Mathias Ungers. Eine
intellektuelle Biographie (red. Christian
Posthofen), Köln, Walther König, 2007,
pp. 436-442.
Bart Verschaffel, Over Theatraliteit, in: idem,
Figuren / Essays, Leuven & Amsterdam,
Van Halewyck & De Balie, 1995, p. 19.
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WILLEM BAARS
PROJECTS

WITTEVEEN VISUAL ART
CENTRE

14/11–05/12

19/11–05/12

Wouter van Riessen & Sam Samiée (Rijksakademie)

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

18/12–17/01

19/12–23/01

WILLEM BAARS ART CONSULTANCY PRESENTS:
A SELECTION OF POST-WAR ART

Vereniging van Bedrijfscollecties in Nederland:
VBCN Open
Konijnenstraat 16 A
020.623.96.84
di–za: 12:00–18:00
witteveenvisualart.nl

opening: 23/01

WHAT ABOUT AFRICA?

11/02–14/02

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

Hoogte Kadijk 17
020.423.06.07
wo–za: 12–18u
www.baarsprojects.com

GALERIE VAN GELDER
27/11–14/01
opening: 27/11, 17:00–20:00
in GvG

THE ROTATING PAINTING SHOW
Elvire Bonduelle

SLEWE GALLERY

26/11–15/01
in AP

t/m 21/11

VOLUME
Martina Klein

PLAY & CONNECT
Takako Saito

27/11–19/12

27/11–29/11

VERTICALS AND HORIZONTALS
Krijn de Koning

AMSTERDAM ART WEEKEND

Planciusstraat 9 A
020.627.74.19
di–za: 13:00–17:30
www.galerievangelder.com

27/11–29/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
15/01–20/02

RESET
Karel Appel

Kerkstraat 105 A
020.625.72.14
woe–za: 13:00–18:00
1ste zo/maand 14:00–17:00
www.slewe.nl

GALERIE FONS WELTERS
24/10–21/11

AFFINITIES #2
Olga Balema, Maria Roosen, Taocheng Wang,
Matthew Monahan
in Frontspace

LUCHT
Derk Thijs
27/11–29/11

AMSTERDAM ART WEEKEND

Gesloten: 25/12–02/01

23/01–27/02

Planciusstraat 7
020.420.22.19
wo–za: 13:00–18:00
(en op afspraak)
www.galerieonrust.com

Arnulf Rainer, een keuze
van Ina van Zyl

t/m 06/12

27/11–16/01

DOUBLE VIEW
Daniel Göttin

COURT OF JUSTICE
Folkert de Jong
in Frontspace

A CHAPTER FOR MAKING TRANSFORMATIONS
Lukas Hoffmann & Susan Kooi
Bloemstraat
AMSTERDAM ART WEEKEND

27/11–09/01

PS

A DINOSAUR CAN BE VAIN
Alice Ronchi

27/11–29/11

GALERIE ONRUST

140
020.423.30.46
di–za: 13:00–18:00
mail@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

13/12–17/01
opening: 13/12, 16:00–18:00

UN_FORMED
Greet Billet, Gaëlle Choisne, Nadia Guerroui,
Ludovic Lignon, Ninakarlin Prinz, Vivien Roubaud,
Benjamin Sabatier, Sebastian Wickeroth
22/01–24/01
opening: 22/01, 18:00–20:00

NIGHT AT THE OBSERVATORY
Madurastraat 72
Frédéric Dialynas Sanchez,
064.783.09.52 / 062.739.86.91
Jean Sébastien Grill,
the–sat: 13:00–17:00
and Nic Ford
(en op afspraak)
www.psprojectspace.nl
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Generatie Y, traditie X
DOMINIC VAN DEN BOOGERD
Toen ik in 1995 directeur en begeleider
werd aan het internationale kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam, ontmoette ik bij een van mijn eerste atelierbezoeken Thomas Houseago, een rossige
jongeman van 23. Hij had een brandende
ambitie. Te veel sculptuur was naar zijn
smaak doordrenkt van ironie en conceptuele slimmigheidjes, te vaak regeerde de
gemakzucht van de readymade. Hij wilde bij
nul beginnen, met zijn blote handen een
menselijke figuur maken met klei of gips, hij
droomde ervan het kwijnende genre van de
figuratieve beeldhouwkunst nieuw leven in
te blazen. Gedurende zijn verblijf in De
Ateliers vulde zijn atelier zich gestaag met
een merkwaardig gezelschap van bonkige
krachtpatsers, bukkende reuzen, kruipende
mannen. We spraken over de robotachtige
figuren van Jacop Epstein (1880-1959) die
hij als kind had gezien in het stadspark van
Leeds, de grauwe industriestad waar hij
vandaan kwam. Thomas haatte dat werk.
Maar als figuratieve beeldhouwkunst je
ambitie is, kun je niet om de traditie heen.
En die traditie is lang: van de gestileerde
figuurtjes van de Griekse Cycladen uit 4000
voor Christus tot Thomas Schütte’s geesten
van glanzend aluminium. We spraken over
wat hem aantrok en wat hem afstootte in
het werk van zijn voorgangers. Met Didier
Vermeiren en Georg Herold, beeldhouwers
van een oudere generatie, was hij twee jaar
lang verwikkeld in een verhitte discussie.
Terugkerend onderwerp van gesprek: de
toekomst van een teloorgegane traditie.
Op De Ateliers heb ik gedurende de afgelopen twintig jaar kennisgemaakt met de
jongste generatie kunstenaars. Veel deelnemers komen naar De Ateliers kort na hun
afstuderen en staan aan het begin van hun
professionele ontwikkeling. Een tweejarige
werkperiode in Amsterdam is voor hen een
formatieve fase waarin keuzes worden
gemaakt die beslissend zijn voor hun toekomstige werk en de wijze waarop zij vorm
en inhoud willen geven aan hun kunstenaarschap. Mijn twintig jaar aan De
Ateliers vallen ruwweg samen met één
generatie. Althans, in sociologische zin. In
artistiek opzicht lijken de generaties elkaar
veel sneller op te volgen. ‘Generatie’ is een
lastig begrip. Beschrijvingen van generaties
blijven noodgedwongen steken in generalisaties, wat de bruikbaarheid van de term
beperkt. Wat bedoelen we met ‘de jonge
generatie’? Wie zijn dat? Wat bindt hen?
Hoe onderscheiden zij zich van hun voorgangers? En wat bepaalt hun houding ten
opzichte van de traditie, de geschiedenis van
de kunst?
Generatie Y
De sociologie heeft hen een naam gegeven:
Generatie Y, ook wel de millenials genoemd.
Daarmee doelt men op de groep die geboren
is tussen de late jaren zeventig en midden
jaren negentig (nee, preciezer wordt het niet
als het over generaties gaat) en die zich nu in
het publieke domein manifesteert. Ze heet Y
omdat ze de opvolger is van generatie X. In
Nederland werd die ook wel Generatie Nix
genoemd, aangezien ze opgroeide in tijden
van recessie, werkeloosheid, nucleaire dreiging en aids (No Future – inmiddels ook
alweer voltooid verleden tijd). Generatie Y
staat er beter voor. Zij is ‘the next great generation’.1 Volgens een onderzoek uit 2000
beschikken millenials over andere competenties dan hun voorgangers. Ze zijn doorgaans hoog opgeleid en goed geïnformeerd
over maatschappelijke, politieke en economische vraagstukken. Millenials zijn sterk
milieubewust. Ze hebben gezien hoe de communistische regimes in Oost-Europa ineen
zijn gestort en delen het gevoel dat verandering mogelijk is. Ze zijn getuigen van de snel
toenemende culturele diversiteit en de
explosieve groei in het gebruik van internet
en sociale media. Ze anticiperen alert op
trends en scoren hoog op initiatief nemen.
Waar generatie X kon dralen, is generatie
Y allang begonnen. Kunstenaars van de
millenials-generatie reizen al op jonge leeftijd de wereld rond. Zij benutten kansen die

bij de paradox dat de traditie de radicale
aanval op zichzelf nodig heeft om te overleven.6 Juist de breuk met de traditie garandeert haar continuïteit. Want karakteristiek
voor de moderniteit is het kritisch vernuft:
het nieuwe wordt tegenover het oude
geplaatst en dit schuren tussen beide
bepaalt de toekomst.
Sinds het ‘einde van de grote verhalen’,
afgekondigd aan het einde van de twintigste
eeuw, heeft de idee dat de beeldende kunst
een stap vooruit kan zetten door af te rekenen met de idealen en instituties van de
vorige generatie, ingeboet aan kracht. Niet
langer wordt de kunst beschouwd als een
radicale breuk met het verleden, een blauwdruk voor de toekomst. Kunst lijkt meer en
meer op een veredelde vorm van citeren,
van ‘sampling’, ‘simulatie’ en ‘appropriatie’, om enkele gevleugelde termen uit de
jaren tachtig te gebruiken. De geschiedenis
van de kunst, de canon die ooit maatgevend
was, is veranderd in een grabbelton van
beelden waaruit men vrijelijk kan putten.
Anything goes – de millenials lijken zich dat
mantra eigen te hebben gemaakt. Maar zij
brengen het in praktijk met tot dusver ongekende technieken en materialen.
‘Postinternet’

Thomas Houseago
proefopstelling van sculpturen van Thomas Houseago in de tentoonstellingszaal van De Ateliers, 1996
foto: Han Singels

zich in binnen- en buitenland aandienen,
doen mee aan residencies, summer schools,
biënnales, festivals, prijsvragen et cetera.
Mobiliteit is alles; aanpassingsvermogen
een kwaliteit. Kunstenaars wonen en werken in meerdere steden, zijn goed georganiseerd en staan doorlopend in contact met
hun stakeholders, zoals dat ietwat eufemistisch heet. Een tentoonstelling wordt op de
laptop ontworpen en via WeTransfer afgeleverd bij de kunstinstelling. Meer dan de
voorgaande heeft deze generatie een neus
voor ondernemerschap.
‘Cultureel ondernemerschap’ is een term
die men dan ook graag bezigt in de
Nederlandse cultuurpolitiek. De Raad voor
Cultuur schreef in 2007 dat beeldend kunstenaars zich sinds de jaren negentig steeds
meer op andere werkterreinen begeven,
‘waar behoefte is aan hun creatieve potentieel en onorthodoxe denk- en werkwijzen, en
waar zij deze te gelde kunnen maken.’2
Volgens de Raad heeft ‘een stijgend aantal
van de kunstenaars geen principiële moeite
met de markt, commercie en de belevingsgerichte cultuur, maar aanvaardt deze als een
uitdagend gegeven en maakt er binnen de
eigen praktijk zelfs doelbewust gebruik van’.3
Het Fonds voor Beeldende Kunsten,
Vormgeving en Bouwkunst, inmiddels
opgegaan in het Mondriaan Fonds, signaleerde in haar beleidsplan 2009-2012 bij de
jongste generatie een veranderde opvatting
over het kunstenaarschap: ‘Bij deze kunstenaars gaat het minder om klassieke noties
als meesterschap, de ontwikkeling van een
oeuvre, de individuele verhouding tot de
kunstgeschiedenis. Het zijn kunstenaars die
zich opwerpen als sociale werkers, als
onderzoekers. […] Zij zijn thuis in subculturen en voor hen is het onderscheid tussen
hoge en lage cultuur net zo ouderwets als
dat tussen massacultuur en kunst.’ 4
Tevreden wordt geconstateerd dat jonge
kunstenaars internationaal de samenwerking zoeken met design, dans, mode, architectuur. ‘Zij maken gebruik van de markt’,
schrijft het Fonds BKVB, ‘en zien de financiële kansen van de ‘creative industry’.’5 Voor
hen zijn netwerken van groter belang dan
een atelier. Roem en rijkdom, voor de vorige
generatie vaak nog verdacht, zijn zonder
meer geaccepteerd als indicatoren voor
artistieke kwaliteit.
Ik geef deze observaties voor wat ze zijn.
Ik heb talrijke jonge kunstenaars ontmoet

die zich helemaal niet beschouwen als ‘sociaal werker’, die gruwen van de ‘creatieve
industrie’ en die zich wel degelijk met grote
toewijding concentreren op de ontwikkeling van hun eigen werk. Geen van hen
‘maakt gebruik van de markt’, allemaal
moeten ze die markt eerst zelf creëren.
Maar de algemeenheden in bovengenoemde en andere beleidsstukken uit die periode
zijn eensluidend en wijzen op een trend. Een
trend die misschien het beste wordt belichaamd door de Nederlandse kunstenaar
en ontwerper Daan Roosegaarde, uitvinder
van een zichzelf verlichtend fietspad en een
soort stofzuiger tegen smog. Zijn scheppingen zijn nuttig, praktisch, innovatief en creatief. Maar met beeldende kunst hebben ze
niet veel te maken. Kunst dient geen nut.
Traditie
Een ijkpunt voor elke beginnende kunstenaar is de traditie, opgevat als het geheel
van prestaties, inzichten en verworvenheden van vorige generaties kunstenaars.
Tradities (van het Latijnse ‘tradere’: overleveren) worden doorgegeven van generatie
op generatie. Eeuwenlang vond die overlevering plaats binnen georganiseerde
arbeidsverhoudingen. Beginners werkten
als gezel van de meester in het atelier en
leerden al doende het vak, in de praktijk.
Tradities zijn waardevol, sommige zijn honderden jaren oud. Zij vormen een fundament waar nieuwe generaties kunstenaars
op kunnen voortbouwen.
Kunstvormen, stijlen, technieken – ze
worden doorgegeven met het oog op
behoud, waarbij de regels van de kunst
belangrijker zijn dan de persoonlijke interpretatie van de kunstenaar. Met het ochtendgloren van de moderniteit kwam daar
verandering in. Vernieuwing en vooruitgang werden de nieuwe, richtinggevende
principes. Voortaan is iets pas kunst als de
regels met de voeten worden getreden en de
unieke, persoonlijke visie van de maker
zichtbaar wordt. Modern is de kunst die
zichzelf ondervraagt, die zichzelf opnieuw
uitvindt, als de feniks die in vlammen
opgaat en uit zijn eigen as herrijst. De houding ten opzichte van het verleden is daarmee gewijzigd. Niet het volgen van de traditie, maar juist de afwijking ervan werd van
artistieke betekenis. Kunst was aanbeland

Een van de belangrijkste trendbreuken die
invloed hebben uitgeoefend op het denken
en handelen van de millenials zijn de effecten van de digitalisering. YouTube,
Facebook, Instagram, Tumblr, zij hebben de
productie, distributie en beschikbaarheid
van foto’s en bewegend beeld, van tekst en
geluid, tot ongekende omvang vergroot.
‘The internet is now more potent than ever’,
schrijft kunstenaar Hito Steyerl. ‘It has not
only sparked but fully captured the imagination, attention and productivity of more
people than at any other point before. Never
before have more people been dependent on,
embedded into, surveilled by, and exploited
by the web. It seems overwhelming,
bedazzling and without immediate alternative.’ 7 De introductie van het web (in
Nederland in 1993) ging gepaard met een
droom: vrije toegang tot informatie, democratisering van kennis, de empowerment van
iedere computergebruiker, waar ook ter
wereld. Die droom is inmiddels vervlogen.
Het internet wordt in toenemende mate
gecontroleerd, gemonopoliseerd en onderworpen aan de tucht van markt en justitie.
Dataverkeer wordt beheerst door duistere
machten. Maar het web, de grote game changer van de afgelopen decennia, is here to stay.
Na de introductie van de smartphone
(2002) en de oprichting van sociale media
als Facebook (2004) en Twitter (2006)
raakte in 2008 de term ‘postinternet art’ in
zwang.8 De naam werd gemunt om kunstwerken te beschrijven die zonder het internet niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Daarbij gaat het niet noodzakelijk om
werk dat alleen online is te zien, maar ook
om sculpturen, video-installaties en prints
die binnen de gebruikelijke setting van galerie en museum worden getoond. Post
internet art brengt tot uitdrukking hoe de
wijze waarop wij informatie tot ons nemen
en in omloop brengen door technologische
ontwikkelingen diepgaand is veranderd,
wat zijn weerslag heeft op ons gedrag, ons
zelfbeeld, onze manier van werken. De consequenties van deze veranderingen beginnen we pas net te doorzien.

Tentoonstelling ‘Morning Glory’ (1998) in De Ateliers,
met schilderijen van Arkadiusz Tomalka en de installatie
‘Faules Fundament’ (1996) van Urs Fischer, bestaande
uit een gemetselde, stenen muur op een basis van fruit
en groenten. Foto: Gert Jan van Rooij
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David Jablonowski
user, zicht op de tentoonstelling bij Galerie Fons Welters, 2012. Courtesy Galerie Fons Welters
foto: Gert Jan van Rooij

Voor Thomas Houseago (1972), Matthew
Monahan (1972), Urs Fischer (1973) en
andere kunstenaars die ik in mijn eerste
jaren aan De Ateliers heb leren kennen, was
de digitalisering juist aanleiding voor een
herwaardering van het fysieke handwerk.
Men keerde zich af van de foto, die de visuele cultuur domineerde en het belangrijkste
model voor de beeldende kunst was geworden, en cultiveerde een performanceachtige
noeste arbeid: Houseago in zijn nachtelijke
modelleersessies met kuipen vol gips;
Monahan, liggend op de vloer, zwoegend op
zijn meterslange houtskooltekeningen;
Fischer, honderden bakstenen metselend op
een fundament van kilo’s vers fruit.
Kunstenaars met wie ik in recente jaren
op De Ateliers heb gewerkt, zoals Timmy
van Zoelen (1982) en Jacob Dwyer (1988),
zijn nauwelijks tien jaar jonger, maar horen
alweer tot een nieuwe generatie. Zij brengen hun werkdag door achter het scherm.
Zij zijn de digital natives die van kindsbeen
af vertrouwd zijn met computergames, die
als tiener hun eerste website hebben
gebouwd en die de nieuwste software en de
laatste technische vindingen als
3D-printers moeiteloos in hun werk weten
toe te passen. De glimmende wereld van
stock photography, corporate branding en
commercial merchandising weerspiegelt zich
bijvoorbeeld in de computeranimaties van
Van Zoelen. De beelden van Sandbox
Pedogenesis (2013) zijn gemaakt met Poser
Pro, een veelgebruikt programma om
beweging in drie dimensies te tonen. Ze
tonen griezelige, wiegende kinderen met
wegdraaiende ogen, ontsproten aan een
onzalige verbintenis tussen verboden lust
en informatietechnologie.
De kunstenaar, specialist in het maken
van beelden, werkt nu in een wereld die
alleen nog maar uit beeld lijkt te bestaan.
De productie van beelden raakt steeds meer
verstrengeld met de circulatie van beelden,
tot op het punt waarop beide niet meer van
elkaar zijn te onderscheiden. Hito Steyerl
introduceerde de term ‘circulationisme’:
‘What the Soviet avant-garde of the twentieth century called productivism — the
claim that art should enter production and
the factory — could now be replaced by circulationism. Circulationism is not about
the art of making an image, but of postproducing, launching, and accelerating it. It is

Timmy van Zoelen
Sandbox Pedogenesis, 2013, installatie, tentoonstelling ‘Offspring 2013’, De Ateliers, 2013
foto: Gert Jan van Rooij

about the public relations of images across
social networks, about advertisement and
alienation, conformism and quantified
spread and velocity.’9
De Nederlandse kunstenaar Constant
Dullaart wees op ongewenste bijwerkingen
van de digitale euforie: ‘Sometimes it feels
like Futurism all over again, made with
Photoshop and promoted through
Facebook to be shown in a white cube.
These sculptures and prints, made to be
documented in a gallery setting, will soon
fill the pages of our favourite art blogs, and
they will look just great. That is what they
were meant to do, with or without irony.’10
Hier legt Dullaart de vinger op de zere plek.
Hoe het kunstwerk eruitziet is van minder
belang dan hoe het oogt op de iPhone.
Steeds vaker wordt kunst getoond en verkocht, c.q. gezien en gekocht, via het
scherm. Uit de enquête ‘How Collectors Use
Instagram to Buy Art’ blijkt dat 51,5 % van
de ondervraagde verzamelaars kunstwerken hebben gekocht die zij op Instagram
hadden ontdekt.11 Zo glijdt exposeren af
naar product placement, wordt vorm vervangen door format. Je hoeft geen zwartkijker
te zijn om te herkennen hoe de revolutie
hier haar eigen kinderen verslindt.
Het particuliere perspectief
Postinternet art, circulationism – als het al om
coherente categorieën gaat, dan vormen ze
slechts een deel van de actuele kunst. Een
ander deel concentreert zich op de mogelijkheden en beperkingen van traditionele disciplines als schilderkunst, sculptuur, en de
inmiddels niet meer zo nieuwe media fotografie en film. Onderwerpen van onderzoek
lopen uiteen, van de herdefiniëring van
representatie tot de materialiteit van het
beeld.
Een steeds terugkerende kwestie is de
situering van het eigen werk ten opzichte
van de actuele kunst en de geschiedenis
van de kunst, zowel lokaal als internationaal. Nog steeds vormt de kunsthistorie een
ijkpunt voor jonge kunstenaars, maar niet
meer het enige, en zelden nog het belangrijkste. Wellicht heeft dat te maken met het
feit dat de kennismaking met de beeldende
kunst voor velen van hen via omwegen is
verlopen, via graffiti, strips of webdesign.
Pas in een later stadium, als men de keuze
heeft gemaakt voor de beeldende kunst,
doemt de kunstgeschiedenis aan de horizon op als een lichtend baken dat helderheid verschaft, inspiratie en steun biedt.
Pas dan ontdekt men de waarde en de reikwijdte van het werk van voorgangers als
Marcel Duchamp, Henri Matisse, Joseph
Beuys, Marcel Broodthaers, Philip Guston,
Andy Warhol, Sigmar Polke en ga zo maar
door. In de gesprekken over de kunst van
vandaag komen de dode coryfeeën weer tot
leven. Hun werk wordt in een nieuw verband geplaatst, vanuit een ander perspectief bekeken, en herwint zijn actualiteit.
Hoe eigentijds ze ook mag zijn, hedendaagse kunst is nooit volledig afgescheurd van
die van het verleden.
Wat gereanimeerd wordt, is echter niet
een specifieke historische ontwikkeling

waarmee een kunstenaar zich volledig
identificeert en die hij graag zou willen
voortzetten. Welke kunst uit het verleden
tot leven wordt gewekt, berust louter op
persoonlijke voorkeuren en interesses. Met
zijn particuliere keuzen schetst de kunstenaar als het ware zijn eigen genealogie, zijn
eigen stamboom, en de voorvaderen van
zijn voorkeur horen vaker niet dan wel tot
dezelfde kunsthistorische stam.
David Jablonowski (1982) bijvoorbeeld,
refereert in zijn sculpturen aan Assyrische
kleitabletten, middeleeuwse incunabelen
en zeventiende-eeuwse stillevens, en brengt
die in verband met kennistheorie (Doug
Engelbarts hyperlinks), interface (de carrouselweergave van Mac) en kopieertechnologie (scanners), om iets te verduidelijken over de complexiteit van visuele
informatieoverdracht. Een ateliergesprek
met hem begon steevast met het openklappen van de laptop, om te surfen over eindeloze beeldarchieven langs alles wat de kunstenaar bezighield. Zijn generatie denkt
niet meer in historische lijnen, waarbij
kunstenaars voortbouwen op de verworvenheden van vorige generaties, maar in
hyperlinks die alles met alles in verband
brengen.
Het netwerk van referenties dat de kunstenaar creëert op basis van particuliere fascinaties en preoccupaties, bepaalt zijn blikveld. Zijn selectieve kijk op de kunst van het
verleden geldt als bewijs voor zijn unieke,
individuele positie. Deze positionering ten
opzichte van de kunst uit het verleden wordt
slechts ten dele met andere kunstenaars
gedeeld. Ieder heeft zijn eigen perspectief op
de traditie. De collectieve overlevering is
versnipperd in duizend-en-een erfenissen,
in traditie-op-maat, in MyTradition.
Daarmee lijkt ook het historisch besef
geërodeerd. Het geeft natuurlijk te denken
dat de kunsthistorische kennis van de aanstormende generatie grote hiaten vertoont,
vooral wanneer men zich, zonder het te
beseffen, op platgetreden paden begeeft.
Onwetendheid is geen verdienste. Kennis
van het eigen vakgebied is een vereiste.
Maar kunstenaars zijn geen historici.
Kunstenaars schrijven hun eigen geschiedenis. Zij genieten het voorrecht van een
onverantwoorde omgang met de kunst van
het verleden, ontspannen, nieuwsgierig,
dwars door categorale scheidslijnen heen,
en vrij van dogmatiek.
Noten
1 William Strauss & Neil Howe, Millennials
Rising: The Next Great Generation, New York,
Vintage Books, 2000.
2 ‘Sectoranalyse Beeldende Kunst en
Vormgeving 2005-2008’, Den Haag, Raad
voor Cultuur, 2007, p. 10.
3 Ibid., p. 12.
4 ‘Beleidsplan fonds BKVB 2009-2012. De
kunstenaar centraal: productie en reflectie in
tijden van internationalisering’, Amsterdam,
Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving
en Bouwkunst, 2008, p. 30.
5 Ibid. p. 34.
6 Harold Rosenberg, Art on The Edge. Creators
and Situations, New York, University of
Chicago Press, 1975, p. 251.
7 Hito Steyerl, Too Much World: Is the Internet
Dead?, in e-flux journal #49, november 2013.
8 ‘Postinternet art’ moest het sleetse begrip
‘nieuwe media’ vervangen, maar veel zijn we
er niet mee opgeschoten. Onduidelijk is op
welk deel van de hedendaagse kunst de term
van toepassing is. Hij wordt gebruikt om de
projecten van het New Yorkse
kunstenaarscollectief DIS te omschrijven (de
curatoren van de komende Berlin Biennale),
terwijl de kunstenaars zelf daar niets van
willen weten. De term wordt dan weer niet van
toepassing geacht op de schilderijen van
Daniel Richter, die zelf heeft verklaard dat zijn
werk bepaald wordt door de flikkering van het
beeldscherm en de versnelling van de
beeldcirculatie. Het prefix ‘post’ suggereert een
breuk met de eerste kunstwerken die op en
voor het web zijn gemaakt door hackers en
internetpiraten – een breuk die nooit heeft
plaatsgehad.
9 Steyerl, op. cit. (noot 7).
10 Constant Dullaart, Beginnings + Ends, in Frieze
nr. 159, november – december 2013, p. 127.
11 Elena Soboleva, How Collectors Use Instagram
to Buy Art, Artsy Inc, 14 april 2015.

e
STEYN BERGS
In hun gezamenlijk werk zetten de kunstenaars en choreografen Manuel Pelmus en
Alexandra Pirici professionele performers in
om zorgvuldig gechoreografeerde enactments van bestaande kunstwerken uit te
voeren, die bovendien inspelen op de context
waarin ze plaatsvinden. In 2013 vertegenwoordigden ze Roemenië op de Biënnale van
Venetië met An Immaterial Retrospective of
the Venice Biennale. Sindsdien was hun werk
onder meer te zien in het Centre Pompidou
en in de tentoonstelling Confessions of the
Imperfect, 1848-1989-today in het Van
Abbemuseum te Eindhoven.
Steyn Bergs: Jullie hebben allebei een achtergrond in de podiumkunsten, en zijn beiden nog
steeds actief bezig met dans en choreografie.
Het bekendst zijn echter jullie samenwerkingen
waarin jullie expliciet een relatie aangaan met
de canon van de beeldende kunst – of juister: de
canon van non-temporele beeldende kunst, van
kunstobjecten. Wat was het precies dat jullie
daarin aansprak?
Alexandra Pirici: Om te beginnen zou ik
willen zeggen dat kunstobjecten niet nontemporeel zijn, maar simpelweg een andere
temporaliteit hebben dan dramatische
kunstwerken, waarin het menselijk lichaam
als medium fungeert. Zelf ben ik rond 2011
begonnen met enactments in de openbare
ruimte, meer specifiek in relatie tot publieke
monumenten. Ik refereerde toen nog niet
aan tentoonstellingen, het museum, of de
werken die daar tentoongesteld worden. Ik
trachtte deze openbare objecten of constructies op een dusdanige wijze te benaderen dat de kijker uitgenodigd werd om het
monument en de gedramatiseerde enactment met elkaar te vergelijken; ik wilde dat
er zowel een spanning als een verwantschap
met het ‘originele’ monument ontstond.
Wat me vooral interesseerde aan zo’n enactment met liveperformers in relatie tot
publieke monumenten, was de mogelijkheid om de geschiedenis terug in overeenstemming te brengen met de schaal van het
menselijk lichaam, en duidelijk te maken
dat die geschiedenis een redigeerbaar en
herschrijfbaar narratief is. Bovendien wilde
ik vragen stellen bij keuzes voor een bepaalde esthetiek of bepaalde materialen; welke
ideologie schuilt achter dit soort keuzes, en
wat voor dynamiek wordt ermee in gang
gezet? Dit zijn nog steeds de vragen waarmee ik me vandaag bezighoud, ook in
samenwerking met Manuel, alleen zijn de
contexten verschillend. Uiteindelijk ben ik
geïnteresseerd in het werken met de verschillende vormen van temporaliteit die tussen subject en object liggen, en in alle
vraagstukken die dit vandaag de dag met
zich meebrengt, zoals kwesties rond immateriële productie en de huidige evenementiële en ervaringsgerichte economie.
Manuel Pelmus: Persoonlijk voelde ik me
meer aangetrokken tot de beeldende kunst
als veld. Wat me interesseert in de context
van de beeldende kunst is dat verschillende
disciplines er naast elkaar kunnen bestaan.
Je kan film, muziek, dans, schilderkunst en
een lezing samen presenteren. Dit is een
heel open manier van werken, die het juist
mogelijk maakt om verschillende vormen
van temporaliteit en diverse formats te verenigen. In dit opzicht sluit het medium van
de tentoonstelling goed aan bij onze hedendaagse sensibiliteit. In 2008 heb ik samen
met twee collega’s (Brynjar Bandlien en
Stefan Tiron) een enactment van Constantin
Brancusi’s De poort van de kus uitgevoerd in
Boekarest. We vonden het interessant om
de sculpturen van Brancusi, alsook hun
geschiedenis, te belichamen om zo hun
betekenis om te buigen en vraagtekens te
plaatsen bij de ideologische en nationalistische instrumentalisering van Brancusi in
Roemenië. De enactment vond echter plaats
in een theaterzaal, en ik was erg ontevreden
over de beperkingen die het theaterapparaat aan dit werk, dat van nature eerder
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‘Een zekere demonumentalisering van de
kunstgeschiedenis’
Alexandra Pirici & Manuel Pelmus over hun omgang met traditie
niet-theatraal was, oplegde. Pas in 2012,
toen ik door de Württembergischer
Kunstverein in Stuttgart uitgenodigd werd
voor de tentoonstelling Acts of Voicing, kreeg
ik echt de kans om deel uit te maken van
een tentoonstelling. Ik wist toen ook onmiddellijk dat ik de performance naar de tentoonstellingsruimte wilde brengen, in
plaats van deel uit te maken van een nevenprogramma met eerder dramatische werken. Ik herwerkte een solostuk dat oorspronkelijk bestemd was voor het theater; in
die nieuwe versie was één performer twee
weken lang elke dag aanwezig in een verduisterde tentoonstellingsruimte. Dit gaf
me de mogelijkheid om te spelen met tijd en
herhaling, en ik was erg tevreden over hoe
mijn werk functioneerde binnen de tentoonstelling. Ik ben het dus eens met
Alexandra dat het format van de tentoonstelling vandaag erg relevant is – ook trouwens omdat het uiterst geschikt is om te
reflecteren over thema’s als economie, ervaring, productie, waarde, arbeid en participatie binnen het laatkapitalisme.
S.B.: Hoe kiezen jullie de werken die jullie willen
heruitvoeren voor projecten als An Immaterial
Retrospective of the Venice Biennale (2013)
of Public Collection of Modern Art (2014)?
Toen ik vorig jaar Public Collection of Modern
Art zag in het Van Abbemuseum, had ik de
indruk dat jullie haast site-specifieke selectiecriteria gebruikten; jullie speelden in op het thema
van de tentoonstelling en op de collectie van het
museum. Anderzijds was het duidelijk dat er
ook andere factoren meespeelden, zoals praktische choreografische overwegingen. Zouden jullie hier iets over kunnen zeggen?
A.P.: Voor ons werk op de Biënnale van
Venetië was de selectie inderdaad in hoge
mate afgestemd op die specifieke site.
Hetzelfde gold overigens voor Just Pompidou
It. A Retrospective of Centre Pompidou (2014).
Bij Public Collection is het referentiekader
echter veel breder: het wordt gevormd door
de kunstgeschiedenis in het algemeen,
waarbij we vertrekken van de idee dat een
materiële collectie de hoeksteen vormt voor
het museum als instituut. Het is ook belangrijk te benadrukken dat we niet enkel een
vertaling of herinterpretatie van bestaande
kunstwerken beogen, maar deze aangrijpen
als vertrekpunt voor de productie van nieuwe werken. Ons selectieproces is grotendeels subjectief, maar er zijn wel een aantal
parameters die altijd meespelen: we kiezen
werken die niet alleen in hun oorspronkelijke historische context relevant waren,
maar ook in het heden kunnen worden
ingezet. Ze moeten iets bevatten dat geactualiseerd kan worden, we moeten er een problematiek mee kunnen aansnijden. Verder
kiezen we werken, evenementen of situaties
van zowel bekende kunstenaars als minder
grote namen. En tot slot is het uiteraard
belangrijk dat we de geselecteerde werken
geloofwaardig kunnen reconstrueren in het
medium van het menselijk lichaam – en dit
vormt altijd een uitdaging, vooral met
abstracte, non-figuratieve kunstwerken.
M.P.: Ik denk inderdaad dat het accent in
ons recentste werk op algemenere thema’s
is komen te liggen: kwesties als geheugen en
herinnering, geschiedenis, het publieke
museum als een plaats voor langetermijnpolitiek, en de economie van live uitgevoerde kunst in instituties die historisch gezien
altijd gericht waren op het verzamelen van
onveranderlijke, statische kunstwerken.
Tegelijkertijd zijn sommige van onze nieuwere werken nog steeds op een heel specifieke context gericht. In onze bijdrage Bet
voor de kunstbeurs FIAC in Parijs (2013)
hielden we ons bezig met de specifieke ruimtelijke en economische context van de
kunstbeurs, en brachten we ‘immateriële’
versies van sommige van de kunstwerken
die er te koop waren. De titel van het werk
verwijst naar de weddenschap die aan dit
werk voorafging: we hadden gewed dat we
dertig van onze heruitvoeringen konden
verkopen aan duizend euro per stuk. Dit
was op zijn beurt een referentie aan een
weddenschap tussen de galerist Pierre

Alexandra Pirici & Manuel Pelmus
Public Collection of Modern Art, 2014, uitgevoerd in het Van Abbemuseum, Eindhoven. Links: enactment van Max Beckmann, Het strand, 1927 (vernietigd) /
rechts: enactment van Piet Mondriaan, Compositie met wit en zwart II, 1930, collectie Van Abbemuseum, Eindhoven

Huber en Raphaël Julliard, die in 2005
beweerde dat hij tijdens één dag op de FIAC
duizend identieke rode monochromen, vervaardigd door handarbeiders in China, zou
kunnen verkopen voor honderd euro per
stuk – en de weddenschap uiteindelijk ook
won. We maakten voor Bet een gevarieerde
selectie van werken in heel verschillende
media; kunstwerken van grote namen (die
dan ook gigantisch duur waren), maar ook
van minder bekende kunstenaars die
Alexandra en ik konden appreciëren. Ons
selectieproces wordt met andere woorden
gestuurd door een combinatie van subjectieve voorkeuren met erg precieze overwegingen over welke werken historisch gezien
betekenisvol zijn of relevant kunnen zijn
binnen de context of het curatoriële kader
waarbinnen we werken. Even belangrijk is
dat we proberen geen hiërarchisch onderscheid te maken tussen de eerder marginale
kunstwerken en de bekendere voorbeelden.
Het gaat ons er niet om een gecorrigeerde
versie van de geschiedenis van de kunst
voor te stellen, maar de bestaande canon
ophemelen willen we evenmin. Ons werk
moet de spanning tussen die twee uitersten
behouden; een gezonde dosis oneerbiedigheid kan in dat opzicht goed zijn, zolang dat
niet uitmondt in parodie of spot.
S.B.: Als ik jullie goed begrijp en mag uitgaan
van het werk dat ik gezien heb, hanteren jullie
een nogal brede opvatting van de ‘site’. De site
kan ook historisch zijn, of ze kan bestaan uit
een bepaalde politieke of discursieve context.
M.P.: Inderdaad, de site kan de specifieke
geschiedenis omvatten van de plaats waar
we werken, maar ook de bredere politieke en
historische context van die plaats. En om dit
nog verder te drijven: het kan bijvoorbeeld
ook gaan om de geschiedenis van een
bepaald artistiek medium, of van publieke
instellingen in het algemeen. Op een nog
abstracter niveau is ons werk eveneens een
commentaar op de zogenaamde performative turn binnen de beeldende kunst, of op
de geschiedenis van live uitgevoerde kunstwerken binnen tentoonstellingen. Ook al
gebeurt dit allemaal nogal indirect, toch
denk ik dat we ook reflecteren op die specifieke traditie, en de claims die deze performancekunst maakte herbekijken vanuit het
perspectief van hedendaagse problemen.
A.P.: Om een ander voorbeeld te geven:
Public Collection is een soort hybride die
werkt als een adaptieve structuur. We proberen steeds een dialoog aan te gaan met de
ideeën van de curatoren van de tentoonstelling waar we dat werk uitvoeren. In het Van
Abbe ging het bijvoorbeeld om Confessions
of the Imperfect, 1848-1989-today, een
expositie die draaide om moderniteit en
alles wat hierbij komt kijken. Vandaar dat
we onze performers een aantal manifesten
lieten reciteren: het Manifesto Antropofago
van Oswald de Andrade, het communistische manifest, het futuristische manifest,
Donna Haraway’s Cyborg Manifesto en het
recente #Accelerate: Manifesto for an
Accelerationist Politics. We meenden immers

dat het format van het manifest bepalend is
voor het ethos van het modernisme. Maar
ja, over het algemeen kijken we zowel naar
de geschiedenis van een bepaalde site – naar
wat andere kunstenaars er gedaan hebben,
of naar tentoonstellingen of evenementen
die er plaatsvonden – als naar de politieke
context en onze eigen concrete werkomstandigheden.
S.B.: Als ik het me goed herinner, eindigde de
versie van Public Collection die jullie in het
Van Abbe brachten met een re-enactment van
Harun Farocki’s Workers Leaving the Factory
(1995), een werk dat op zich al een herinterpretatie is van de film die de broers Lumière in
1895 maakten van arbeiders die aan het eind
van een werkdag uit de Lumière-fabriek stroomden. De performers verlieten op dat punt ook
daadwerkelijk het museum via de hoofduitgang.
Dit vond ik om verschillende redenen interessant. Allereerst werd de rol van de performers
op dat moment erg ambigu: het ging niet langer
simpelweg om levende arbeid (de performers
aan het werk) die dode arbeid (de afgewerkte
kunstobjecten) ensceneerde; de performers
speelden tegelijkertijd zichzelf en de door Farocki
in beeld gebrachte arbeiders. Geschiedenis en
heden vielen samen.
A.P.: Ik ben het helemaal met je eens, en we
hebben dan ook voor dat bewuste werk van
Farocki gekozen omdat het arbeid expliciet
maakt, en omdat we wilden aantonen dat
musea ook gewoon plaatsen zijn waar
gewerkt wordt. Ik denk bovendien dat er
nog wel meer situaties zijn waarin ons werk
tegelijkertijd de aanwezigheid van de performers als kunstwerk en als mensen die
aan het werk zijn bevestigt. Ik vind het frappant dat mensen het soms ongemakkelijk
vinden wanneer de in een kunstwerk geïnvesteerde arbeid in een kunstinstituut zichtbaar wordt gemaakt door het gebruik van
het menselijk lichaam als medium. Alsof in
afgewerkte kunstobjecten geen arbeid zit,
simpelweg omdat ze in de tentoonstelling
niet zichtbaar wordt. Ook vind ik het idee
van een shift (die bij ons overigens maximaal vier uur duurt en geen ‘afschuwelijk
werkschema’ is, in tegenstelling tot wat een
criticus recentelijk beweerde), dat door
sommigen als problematisch wordt gezien,
juist vrij aantrekkelijk in de hedendaagse
context waarin de alomtegenwoordigheid
van arbeid het onmogelijk maakt nog een
strikt onderscheid aan te brengen tussen
werk en vrije tijd. Manuel en ik zoeken naar
nieuwe werkmethodes, naar minder veeleisende vormen van arbeid. We proberen
eigenlijk zo weinig mogelijk uren te kloppen
en toch fatsoenlijke vergoedingen te eisen
voor onszelf en voor alle mensen waarmee
we samenwerken. Ik kijk enorm uit naar de
introductie van een universeel basisinkomen, maar tot die tijd denk ik dat we binnen
de context van loonarbeid moeten vechten
voor betere lonen en minder werk. Een flexibilisering die de vervreemding van de gehele persoonlijkheid eist – waarbij ‘zelfs de ziel
aan het werk wordt gezet’, om Franco ‘Bifo’
Berardi te parafraseren – is niet bepaald

mijn favoriete alternatief voor zogenaamd
ouderwets, repetitiever werk.
S.B.: Om naar jullie optreden in het Van Abbe
terug te keren… het einde waarbij de performers/kunstwerken het museum verlieten leek
mij een metafoor voor het verlangen om
bestaande kunstwerken nieuw leven in te blazen
door ze van hun museale beknotting te emanciperen. Sowieso doet jullie werkwijze in het algemeen mij denken aan wat Adorno over traditie
in de kunst te zeggen had: ‘Tegenover het verdict
dat iets is verouderd, staat het inzicht in het
gehalte van de zaak, waardoor deze wordt vernieuwd. Alleen een houding die ons bewust
maakt van de traditie zonder ervoor te buigen,
kan daar rekenschap van afleggen.’
M.P.: Voor mij heeft ‘live’ werken in het
museum meer te maken met het morrelen
aan institutionele grenzen en beperkingen,
met de vraag wat een museum of een tentoonstellingspresentatie in de 21e eeuw kan
zijn. En met een presentatie bedoel ik dan
niet enkel een tentoonstelling van een welbepaald aantal werken, maar een dynamische uitwisseling tussen interventie, object
en publiek, tussen tijdelijkheid en permanentie. We streven dus niet per se naar een
zogenaamde revitalisering van kunstwerken (sowieso is de dichotomie tussen ‘dood’
en ‘levend’ wellicht te simplistisch), maar
willen eerder onderzoeken hoe verschillende modaliteiten naast elkaar kunnen
bestaan, hoe een veld waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen livekunst en
kunstobjecten zou kunnen werken. Hoe
kunnen we bestaande hiërarchieën aan de
tand voelen en toewerken naar een hybrider
soort tentoonstelling, die haar eigen economie in twijfel trekt? Kunnen we ons het
museum als een levende entiteit inbeelden,
in plaats van een plek waar alleen maar statische objecten worden verzameld? Het is
vooral op die manier dat ik tradities nieuw
leven in wil blazen.
A.P.: Het gebruik van het lichaam als medium kan de ervaring van het werk gronden
in de ambiguïteit tussen objectieve observatie en empathie. Dit kan belangrijk zijn; het
kan nieuwe vormen van affectiviteit en
nieuwe ervaringen of trading zones mogelijk
maken – om een concept van Peter Galison
te gebruiken. Natuurlijk impliceert onze
nogal eenvoudige en informele esthetiek –
een gevolg van ons gebruik van zulke simpele middelen – sowieso een zekere demonumentalisering van de kunstgeschiedenis
en van het aura van het kunstwerk. En ja, ik
denk dat dit ook veel te maken heeft met een
zekere bereidheid om een soort samenwerking aan te gaan met geschiedenis en traditie, in plaats van hier simpelweg mee te willen breken – een bereidheid, met andere
woorden, om zowel in consonantie als in
spanning met onze referenties te werken.

Deze tekst werd geredigeerd in het Engels en
vertaald naar het Nederlands door de auteur.
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een samenwerking tussen Museum Plantin-Moretus en Antwerpen Kunstenstad

30 oktober 2015
tot 31 januari 2016

van

OUD RAAMTHEATER
DE VRIÈRESTRAAT 36
ANTWERPEN (’T ZUID)
(DO-ZA, 12-20U, ZO 12-17U)

Gratis en uitzonderlijke
tentoonstelling van

“Die Buchstaben”

VU: Bart Govaert, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. © Installation: Anselm Kiefer © Photo: Stefan Korte

Anselm Kiefer

www.antwerpen.be/kiefer

03 22 11 333
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Hotspots
De traditie van het unieke architectuurobject
CHRISTOPHE VAN GERREWEY

bovenuit, acht verdiepingen hoog en dus
eigenlijk heel laag, maar maximaal intimiderend gedetailleerd met een voorgevel van
rode travertin en met uitermate ingewikkelde ronde kolommen.’ De uniciteit van dit
object, de manier waarop het een onherhaalbare hotspot wordt in de wanorde van
Fukuoka, staat voorop: ‘Ook al is het aan
een kant schokkend en ook niet echt aantrekkelijk, toch heb ik in geen enkel ander
recent gebouw zo’n verbluffend, vernuftig
gebruik gezien van de culturele en technische mogelijkheden van een bepaald
moment. Het is een kortsluiting tussen
allerlei gegevens en een bijzonder creatieve
en knappe synthese tussen allerlei onwaarschijnlijkheden.’6

De bouwkunst heeft nooit braak gelegen.
Walter Benjamin1

1.
Architectuur is de kunst van het bouwen
van unieke objecten in stedelijke omgevingen. Architecten ontwerpen afzonderlijke,
contextuele en daarom onherhaalbare
gebouwen die op een exemplarische manier
een plaats in de stad onvergetelijk maken.
Door zich te onderscheiden van het bestaande, kan architectuur een culturele problematiek ruimtelijk en functioneel samenballen. Het is een schijnbaar vanzelfsprekende
en tijdloze definitie, in de kritische traditie
van de architecturale singulariteit. Een
gebouw, een waardevol architectuurwerk,
daagt uit; het laat zich niet onmiddellijk verklaren, want het is (een beetje) vreemd.
Goede architectuur is niet behaagziek of
opzichtig, maar roept vragen op, alsook het
verlangen om de werking van het gebouw,
letterlijk en figuurlijk, beter te leren kennen,
te interpreteren en te analyseren.
Het werk van architecten kan op die
manier cultuurkritisch zijn: het doet niet
wat automatisch van alles en iedereen
wordt verwacht, maar durft af te wijken,
tegen te wringen en op alternatieven te wijzen, op een toegepaste en functionele
manier, in het dagelijkse leven. Eerder dan
een zoveelste cultuurproduct is het een uitweg uit wat als cultuur wordt beschouwd,
en een alternatief voor al te courante en
vanzelfsprekend geworden praktijken. In
een gesprek met Jean Nouvel heeft Jean
Baudrillard de actuele bestaansreden van
architectuur op die manier omschreven.
‘Een werk’, zegt Baudrillard, ‘is een singulariteit en al die singulariteiten kunnen zorgen voor ‘gaten’, tussenruimtes, leegtes
enzovoort, in dat metastatische bastion van
de cultuur.’ Baudrillard is echter pessimistisch: het unieke en het singuliere laten zich
niet zomaar realiseren, want steeds meer
wordt alles ingekapseld, ingelijfd, vlak en
futloos gemaakt. ‘We worden meegesleept
in die ongebreidelde, metastatische ontwikkeling van de cultuur die ook heel diep is
doorgedrongen in de architectuur. Maar in
welke mate kunnen we dat proces veroordelen? Het is heel moeilijk geworden om in
eenzelfde gebouw datgene wat van de orde
van het geheim is te onderscheiden, die singulariteit waarvan ik niet denk dat ze helemaal is verdwenen. Ik denk dat die vorm
onvernietigbaar is, maar dat ze steeds meer
verslonden wordt door de cultuur.’2
2.
Talrijke architecten hebben gewerkt in de
traditie van de architecturale singulariteit.
Drie theorieën uit de jaren zestig, neergeschreven door architecten die niet weinig
hebben gebouwd, kunnen dat illustreren.
Hoewel er – met een understatement – grote
verschillen bestaan tussen het werk van
Aldo van Eyck (1918-1999), Aldo Rossi
(1931-1997) en Rem Koolhaas (°1944),
zijn ze het op één punt eens: architecten creëren plekken, plaatsen, momenten en
onderbrekingen in het stedelijk weefsel –
een weefsel dat niet ‘geweven’ wordt, maar
als vanzelf in de loop van de geschiedenis
tot stand komt. Steden kunnen niet als een
ordelijk geheel ontworpen worden, maar ze
kunnen wel beter worden gemaakt dankzij
punctuele interventies.
In De architectuur van de stad, waarvan de
eerste editie verscheen in 1966, heeft Aldo
Rossi het over ‘stedelijke feiten’ die een
waarde op zich hebben, maar die ook
belangrijk zijn omwille van hun betekenis
voor de stad. Zoals de titel aangeeft is het
boek doordrongen van een spanning tussen
de grote schaal van de stad en de kleinschalige ingreep. In de inleiding schrijft Rossi:
‘We kunnen in het stedenbouwkundige
onderzoek moeilijk het belang van het

3.

Aldo Rossi
Hotel Il Palazzo, Fukuoka, 1987-1989

monografische werk, van de kennis van de
afzonderlijke stedelijke feiten overschatten.
Als we deze buiten beschouwing laten –
juist de aspecten van de werkelijkheid die
het meest individueel, bijzonder, onregelmatig, maar juist daarom ook het interessantst zijn – dan komen we uiteindelijk
nooit verder dan het opstellen van even
gekunstelde als overbodige theorieën.’3 Het
monografische werk, het afzonderlijke
gebouw, het unieke architectuurobject: het
zijn synoniemen die een al te theoretische
en totale kijk op de stad en haar geschiedenis verijdelen.
Iets gelijkaardigs had Aldo van Eyck in
gedachten toen hij, op aangeven van Team
10 in 1962, het belang benadrukte van
identifying devices. Elke stad heeft nood aan
indrukwekkende, maar bruikbare plekken
waarmee de bewoners zich identificeren
omdat ze de monotonie doorbreken. Deze
identifying devices, aldus Van Eyck, ‘should
be structurally bolder and far more
meaningful than those which satisfy architects and urbanists today. They must, above
all, be of a higher order of invention, so that
the congeniality and human immediacy of
the small, intimate configuration can become of a higher order through them.’ Van
Eyck waarschuwde dat de bestaande plekken in een stad, zoals kerken, pleinen of
monumenten, niet meer volstonden: ‘[…]
we cannot continue to exploit old identifying images – those we have inherited –
passively without impunity. They cannot
possibly survive continual molestation nor
can their identity be maintained unconditionally. The time has come to invent new significant identifying devices that perpetuate
in a new way the essential human experiences the old ones provided for so well.’4
Dat architecturale objecten niet uniek
blijven, en dat een stad voortdurend nood

heeft aan andere imposante gebouwen die
ieders aandacht opeisen, heeft ook Rem
Koolhaas benadrukt. In 1969, als 25-jarige
architectuurstudent aan de Architectural
Association in Londen, schreef hij de tekst
The Surface, met als openingszinnen: ‘A city
is a plane of tarmac with some red hot spots
of urban intensity. These red hot spots radiate city-sense. If not taken care of properly,
it tends to quickly ebb away.’5 Het is de taak
van architecten om dit stadsgevoel als een
draadloos netwerk uit te zenden via strategisch gepositioneerde hotspots. Lange tijd is
dat de vraag gebleven in Koolhaas’ geschriften – van Delirious New York (1978) tot aan
de essays ‘Bigness’ en ‘Generic City’ uit
S,M,L,XL (1995): hoe kunnen gebouwen de
stad levendiger, spannender en opwindender maken? Hoe kan architectuur aan vooraf vastgelegde betekenissen en functies ontsnappen, als iets fascinerends dat om
denkwerk vraagt? Hoe kan vermeden worden dat een stad generisch wordt, inwisselbaar, leeg en betekenisloos? En hoe kan
architectuur nieuw zijn, als belevenis, ervaring of evenement?
Koolhaas heeft die intensiteit beschreven
aan de hand van een realisatie van een collega: een Japans hotel van Aldo Rossi,
gebouwd in 1989. Op een congres in Delft
in 1990 schoof hij het naar voor als ‘een
soort hybride, synthetische conditie die op
een verbluffende manier de mogelijkheden
die er nu zijn gebruikt’. Het gebouw heet Il
Palazzo en staat in Fukuoka; het is een
gesloten, dreigend torenvolume, met een
massieve, blinde voorgevel, regelmatig ingedeeld door middel van rode kolommen en
zinkgroene balken. Koolhaas benadrukte
hoe dit gebouw zich positioneert in een
‘typisch Japans stuk stad: één totaal chaotische verdieping van bamboe. Daar troont
op een sokkel een gebouw van Aldo Rossi

In De architectuur van de stad heeft Rossi de
waarde van wat hij ‘stedelijke feiten’ noemt
terloops verbonden met de oudere traditie
van het katholicisme en de kerkenbouw, en
van sacrale of religieuze plaatsen. Rossi
noemt dit bijzondere punten die hun unieke
karakter ontlenen ‘aan velerlei oorzaken,
bijvoorbeeld aan een bepaalde gebeurtenis
die er heeft plaatsgevonden. Maar altijd verwijst het bijzondere karakter naar een specifieke, onder bepaalde omstandigheden
buitengewone kwaliteit van de ruimte.’ Die
moeilijk te omschrijven kwaliteit is volgens
Rossi te verbinden met de uniciteit van ‘stedelijke feiten’: ook hun werking is immers
niet altijd verklaarbaar. Dat een plek in een
stad uitzonderlijk is, noemt Rossi daarom
een ‘ervaringsfeit’: het is iets dat mensen
overkomt, en dat op een mystieke en paradoxale wijze enkel beschreven kan worden
doordat het niet te beschrijven valt.7
Die ervaring van een unieke plek is door
Mircea Eliade in Het heilige en het dagelijkse
bestaan uit 1957 essentieel genoemd voor
het leven van de religieuze mens. Dat leven
grijpt plaats in een wereld die geordend
wordt dankzij het onderscheid tussen het
heilige en het profane – een onderscheid dat
zich ruimtelijk vestigt, bijvoorbeeld doordat
een middeleeuwse stad haast volledig
samenvalt met een chaos aan huisjes, maar
toch beschikt over één collectief gedeeld
centrum: de kerk. Zonder plekken die zich
als waardevoller, ‘hoger’ en belangrijker
onderscheiden, wordt de wereld incoherent,
onleesbaar en beangstigend: ‘In de gelijksoortige en oneindige uitgestrektheid zonder enig aanknopingspunt en dus zonder
enige oriëntatiemogelijkheid, onthult de
openbaring van het heilige een absoluut
vast punt, een centrum.’8 Net als Rossi
benadrukt Eliade dat dit ervaringsfeit deel
uitmaakt van het dagelijks leven: ‘Het is
steeds hetzelfde mysterieuze gebeuren: de
openbaring van iets volstrekt anders, van een
werkelijkheid die niet van onze wereld is, in
voorwerpen die een integraal onderdeel
vormen van onze natuurlijke, onze alledaagse wereld.’9 De tijd dat steden of levens
letterlijk en figuurlijk draaien rond een
kerkgebouw of een religieuze plaats behoort
tot het verleden. Maar dat een stad of een
woonomgeving geordend wordt door collectieve plekken en door singuliere architectuurobjecten, kan in het spoor van Eliade
beschouwd worden als een gevolg of een
doorwerking van deze religieuze traditie.
Zelfs het dagelijks leven van de meest gelaïciseerde mensen wordt bepaald door
gebeurtenissen, plaatsen en patronen met
een religieuze kern: ‘De meerderheid van de
‘ongodsdienstigen’ gedraagt zich nog altijd
religieus, hoewel ze zich hiervan niet
bewust is.’10 Ook het opzoeken en het waarderen van de architecturale singulariteit
kan een uiting zijn van onbewust godsdienstig gedrag. Het gebruiken of ‘lezen’ van
moderne stedelijke architectuur en het hebben van een religieuze ervaring, maken dan
deel uit van dezelfde traditie. De kritische
waarde die Baudrillard toekende aan sommige architectuurobjecten is daar een uitloper van, omdat het eveneens gaat om de
herkenning en de erkenning van een plek
die anders is dan de norm of de mode, en die
richtinggevend of inspirerend wordt.
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4.
Hoewel het mogelijk is om het voortbestaan
van deze traditie vast te stellen en te verdedigen, is er ook een andere keuze: de traditie
in vraag stellen of vernietigen. In een geïndividualiseerde en kapitalistische samenleving is het immers lichtzinnig om te denken
dat het plekken of gebouwen vergund is om
ten eerste een collectief karakter te hebben,
en ten tweede op een betekenisvolle manier
anders of kritisch te zijn. Hoe kan je mensen
verbinden of samenbrengen volgens een
cryptoreligieuze logica als het om individuen gaat voor wie God noch gebod bestaat,
en die vooral in het eigen welzijn zijn geïnteresseerd? En wat is de waarde van een centrum, een stedelijk feit, een identifying device
of een hotspot wanneer steden verzamelingen of productieplaatsen worden van dergelijke incidenten en events: een opbod aan
plekken die zich aandienen als ervaring –
uniek, bijzonder, niet te missen en onvergetelijk? Architectuur maakt dan geen verschil meer, gewoon omdat er te veel
architectuur is, maar ook omdat die architectuur het leven niet wezenlijk verandert
of organiseert. Eliade heeft dit failliet algemener beschreven in Het heilige en het dagelijkse bestaan: ‘De ‘privé-mythologieën’ van
de moderne mens – zijn dromen en mijmeringen – komen niet meer tot de hoogte van
de wezenlijke status van mythen, juist
omdat ze niet worden beleefd door de totale
mens en daarom een persoonlijke situatie
niet veranderen in een voorbeeldsituatie.
Evenzo worden de angsten, de droom- en
fantasie-ervaringen van de moderne mens,
hoewel ze formeel geredeneerd ‘religieus’
zijn, niet meer, zoals bij de homo religiosus,
tot één geheel in een wereldbeschouwing
[sic] en liggen ze niet meer ten grondslag
aan gedrag.’11 Wie probeert om op traditionele wijze steden te ordenen en leesbaar te
maken door middel van architectuur, die
leeft in een sprookje en verhult wat belangrijk is in een postreligieuze maatschappij,
eerder dan de kenmerken van het noodgedwongen moderne leven tot uitdrukking te
brengen. Opnieuw met Eliade: ‘Eerlijk
gezegd is er ook geen wereld meer, er zijn
nog slechts de fragmenten van een gebroken heelal, een vormloze massa van een
oneindigheid van min of meer neutrale
plaatsen waarin de mens zich beweegt,
gedreven door de verplichtingen van het
bestaan in een industriële samenleving.’12
Als iemand de hieruit af te leiden kritiek
van de architecturale singulariteit tot uitdrukking heeft gebracht (nota bene in de
jaren zestig en zeventig, toen Van Eyck,
Koolhaas, Rossi en vele anderen hun gelijklopende theorieën ontwikkelden), dan is het
Manfredo Tafuri. In zijn terugblik op de
moderne beweging, en in zijn illusieloze kritiek op de communicatiemogelijkheden van
de naoorlogse architectuur, heeft hij de
inwisselbaarheid en de leegte van de architecturale interventie in de stad onderkend.
Architecten die denken een verschil te
maken met hun nauwkeurig of creatief
ontworpen hotspots, werken volgens een
traditie die helaas niet meer bestaat, en die
is vervangen door een werkelijkheid waarin
elke stedelijke plek zich moet bewijzen, verkopen en aanprijzen – niet om het heilige
van het profane te onderscheiden, maar om
meer te renderen dan alle naastgelegen
panden. In Ontwerp en utopie uit 1973
omschreef Tafuri dat als volgt: ‘In de rigoureuze indeling van het productieplan gaat
de specifieke dimensie van de architectuur,
althans in haar traditionele betekenis, verloren. Het architectonische object wordt als
iets dat ten opzichte van de homogeniteit
van de stad ‘uitzonderlijk’ is, volledig opgelost. […] Het feit blijft bestaan dat de architect als producent van ‘objecten’ van nu af
aan ten opzichte van de vernieuwing van de
productietechnieken en de expansie en rationalisering van de markt een inadequate
figuur is geworden.’13 Het spreekt voor zich
dat Tafuri nagenoeg alle twintigste-eeuwse
architecten daardoor cynische opportunisten, neo-expressionistische beeldhouwers
of wereldvreemde praatjesmakers vond.
Niet zelden paste hij het begrip aura toe op
de architectuur: gebouwen hebben geen
aura meer, geen singulariteit of uniciteit, en
als architecten hun werk toch nog een aura
willen toekennen, dan leveren ze een
romantisch achterhoedegevecht. Slechts
enkele architecten ontsnapten hieraan,
aldus Tafuri, en Ludwig Hilberseimer
(1885-1967) was de belangrijkste. In de

meegeven die ik hier beneden heb. Het zijn
louter heidelandschappen, ik heb al veel
heidelandschappen geschilderd.’17
Walter Benjamin heeft deze passage
becommentarieerd in zijn Passagen-Werk, in
termen die het lot van de architecturale singulariteit bezegelen: ‘Het ‘moderne’, de tijd
van de hel. De straffen van de hel zijn altijd
het nieuwste dat zich in dit domein voordoet. Het gaat er daarbij niet om dat ‘keer op
keer hetzelfde gebeurt’, en nog minder is het
hier een kwestie van de eeuwige wederkeer.
Veel belangrijker is dat het gezicht van de
wereld nooit verandert in wat het nieuwste
is, en dat het nieuwste op elk vlak hetzelfde
blijft.’18
6.

Ludwig Hilberseimer
uit het boek ‘Großstadtarchitektur’, Stuttgart, Hoffmann, 1927

tekeningen uit zijn boek Großstadtarchitektur
uit 1927, bouwde Hilberseimer steden aan
de hand van één afzonderlijke cel die ad infinitum vermenigvuldigd kan worden: ‘De
bouweenheid’, aldus Tafuri, ‘is niet langer
een ‘object’, maar alleen nog de plaats waar
de elementaire montage van afzonderlijke
cellen een fysieke vorm krijgt. Als oneindig
reproduceerbare elementen belichamen
deze cellen op begripsniveau de grondstructuren van een productieketen die afrekent
met het oude begrip ‘plaats’ of ‘ruimte’. […]
Vanuit dit standpunt kan Hilberseimer,
anders dan Adolf Loos of Bruno Taut, vermijden in de met zoveel onrust door deze
laatsten verkondigde ‘crisis van het object’
verwikkeld te raken. Voor Hilberseimer
bestaat er geen crisis van het ‘object’: het
object is immers reeds uit zijn beschouwingsveld verdwenen.’14 Met de traditionele definitie van architectuur is komaf
gemaakt, net als met de religieuze oorsprong ervan. Architecten moeten van
plekken niet iets fantastisch proberen te
maken, want in plaats van kerken voor een
moderne gemeenschap bouwen ze dan
warenhuizen voor consumerende individuen. Architecten zouden daarentegen
manieren moeten bedenken om de stad als
geheel en als proces te verbeelden en vorm
te geven.
5.
Dit zijn de traditie en de tegentraditie binnen de contemporaine architectuur. Ofwel
blijft het unieke object, tegen beter weten in,
de speldenprik waarmee de stad therapeutisch en kritisch wordt behandeld –
Koolhaas’ voormalige ontwerppartner Elia
Zenghelis sprak over ‘accupunctuur met
een grote naald’ 15; met een dergelijke
opdracht overleeft de architectuur en kunnen architecten probleemloos blijven bouwen. Ofwel wordt elke singuliere ingreep die
niet tot de kern van de zaak doordringt en
het stedelijk probleem fundamenteel aanpakt, geïnterpreteerd als bevestiging van
het status quo, of als een verdere commodificatie van de stad. In dat geval is er van
bouwen niet veel sprake meer, en wordt zinvolle architectuur – zoals die van
Hilberseimer – de kunst van het realistisch
verbeelden van de processen en de voorwaarden die de stad, de arbeidscondities en
het menselijk leven bepalen.16
De vraag dringt zich op hoe deze tweedeling muteert in de eenentwintigste eeuw –
geen industrieel, maar een postindustrieel
tijdperk. Het verschil is dat er nu een geglobaliseerde architectuur- en beeldcultuur
bestaat, met het internet als voornaamste
productieplaats. Of architecten unieke
objecten proberen te ontwerpen of de singulariteit proberen te bestrijden – hun werk
komt in beide gevallen terecht in een oneindig groot beeldreservoir dat unieke gebouwen omzet in generische en inwisselbare
elementen, en vice versa. Een duizelingwekkend voorbeeld dat aangeeft hoeveel architectuurbeelden – jpeg’s, tiff ’s, pdf ’s, dwg’s –
er wereldwijd aan de lopende band worden
geproduceerd, is de Guggenheim Helsinki
Competition, een wedstrijd georganiseerd in
2014 voor de bouw van een vestiging van
het Guggenheimmuseum in Finland. Voor

de eerste ronde werden 1715 ontwerpen
ingezonden vanuit 77 landen – 1715 objecten die stuk voor stuk streven naar aandacht, excellentie en briljantie. Het is een
courant geworden situatie die doet denken
aan een passage uit Het proces van Franz
Kafka. K. gaat op bezoek bij schilder
Titorelli, die zal uitleggen wat hem te doen
staat. Daarvan komt niets terecht, maar op
het eind krijgt hij nog iets moois mee naar
huis. ‘‘Een heidelandschap,’ zei de schilder
terwijl hij K. het schilderij overhandigde.
Het stelde twee dunne boompjes voor die ver
van elkaar af in donker gras stonden. Op de
achtergrond was een veelkleurige zonsondergang. ‘Mooi,’ zei K., ‘ik koop het.’ K. had
zonder erbij na te denken zo kortaf gesproken, daarom was hij blij dat de schilder in
plaats van hem dat kwalijk te nemen een
tweede schilderij van de vloer optilde. ‘Hier
is een pendant van dit schilderij,’ zei de
schilder. Het mocht als pendant bedoeld
zijn, maar er was niet het minste verschil
met het eerste schilderij waar te nemen,
hier waren de bomen, hier het gras en daar
de zonsondergang. Maar dat kon K. weinig
schelen. ‘Het zijn mooie landschappen,’ zei
hij, ‘ik koop ze alle twee en zal ze in mijn
kantoor ophangen.’ ‘Het onderwerp bevalt
u kennelijk,’ zei de schilder terwijl hij een
derde schilderij naar boven haalde, ‘het
komt goed uit dat ik hier nog een schilderij
heb dat erop lijkt.’ Maar het leek er niet op,
het was eerder precies hetzelfde oude heidelandschap. De schilder maakte goed gebruik
van de gelegenheid oude schilderijen te verkopen. ‘Dat neem ik ook nog,’ zei K. ‘Hoeveel
kosten die drie schilderijen?’ ‘Daar hebben
we het later wel over,’ zei de schilder, ‘u hebt
nu haast en we houden immers contact.
Overigens doet het mij plezier dat de schilderijen u bevallen, ik zal u alle schilderijen

Die kafkaëske situatie lijkt bij uitstek het lot
van starchitects, en de architecten die tussen
de Tweede Wereldoorlog en het einde van de
vorige eeuw invloedrijke theorieën ontwikkelden over de waarde van architecturale
singulariteit in stedelijke omgevingen, botsen vandaag (als ze nog actief zijn) tegen de
limieten van die traditie – Rem Koolhaas
voorop. In 2006 nam OMA deel aan een
wedstrijd voor een wolkenkrabber in Dubai.
Het bleek een onmogelijke opgave, niet in
het minst door de aanwezigheid van tientallen torens, waaronder de Burj Dubai, met
828 meter het hoogste gebouw ter wereld.
OMA stelde voor om aan deze verzameling
singulariteiten een nieuw schitterend object
toe te voegen – een gebouw echt anders dan
al de rest: een monolithisch volume, een
smalle plaat van 200 meter breed en 300
meter hoog. Bij die vormelijke strengheid
bleef het niet: de toren zou worden opgetrokken op een ronddraaiend platform – op
24 uur draait het volledig om zijn as! Een
dodelijk generisch gebouw dus, dat zich
toch voortdurend van zijn meest dynamische kant toont. ‘The ambition of this project’, zo werd in de projectomschrijving
gestipuleerd, ‘is to end the current phase of
architectural idolatry – the age of the icon
– where obsession with individual genius
far exceeds commitment to the collective
effort that is needed to construct the city.
[…] So far, the 21st-century trend in city
building leads to a mad and meaningless
overdose of themes, extremes, egos and
extravagance. What is needed is a new
beginning, a Renaissance…’19 Eerder dan
een nieuw begin in te luiden, legt de Dubai
Renaissance Building van OMA de aporie
van de architectuurcultuur bloot: de enige
manier waarop architecten aan de verplichting kunnen ontsnappen om een spectaculair afwijkend object te maken, ligt in het
maken van een spectaculair afwijkend
object.
Dit is dan ook geen situatie die beperkt
blijft tot de wereld van oliesjeiks, grootkapitaal en sterontwerpers. Er is vandaag nauwelijks architectuur, ook niet in de Lage
Landen, die ontsnapt aan de verplichting

OMA/Rem Koolhaas
Dubai Renaissance Building, 2006
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Ontwikkelaarsgroep Alides / Nacarat /
Cores Development, KCAP Architects & Planners, evr-Architecten, Omgeving
woonbuurt Rinkkaai, Fabiolalaan, Gent, 2015

om in het oog te springen, om in een uniek
karakter en een eigen identiteit te voorzien,
en om zo nieuw en singulier mogelijk te zijn.
Zelfs de woonarchitectuur – om niet te zeggen: bij uitstek de woonarchitectuur – ontsnapt hier niet aan. Van collectieve woningbouw wordt een dubbele individualisering
verwacht: het gebouw als geheel moet zich
onderscheiden van de bestaande stad, en
binnen het gebouw mag geen enkel appartement de schijn wekken gelijkaardig te zijn
aan een ander. De distinctiedrang van de
architect wordt slechts overtroffen door de
expressie van de individualiteit van de
bewoner, en het resultaat is een doelbewust
chaotische stedelijke omgeving waarin verschil en herhaling loze begrippen zijn. Bijna
elke actuele, goedbedoelde, en vaak door de
overheid begeleide stadsontwikkeling illustreert dit. Een masterplan geeft afzonderlijke gebouwen de condities om ‘zichzelf ’ te
zijn, waarna deze gebouwen elkaar naar de
kroon steken op het vlak van plastische of
vormelijke originaliteit, en elk woonelement
zich zo opvallend mogelijk mag manifesteren door middel van uitkragende balkons,
beplanting, raamkaders en gevelindeling.
Het eind september door het Stadsont
wikkelingsbedrijf Gent geselecteerde project voor de aanleg van een woonbuurt aan
de Fabiolalaan vlak bij het Sint-Pieters
station, ontworpen door een team met de
Nederlandse architect Kees Christiaanse en
het Gentse bureau evr-Architecten, staat
model voor vele toekomstige realisaties: een
flat in een stedelijk torengebouw is een even
uniek en schreeuwerig object als een spectaculaire villa in een suburbane verkaveling…
7.
Het is een ironisch, maar treurig gevolg van
het succes van een traditie: de uitholling
van architectuur als uniek object, als een
interventie in een niet te controleren stedelijke omgeving, die met chaotische tussenkomsten, helse incidenten en opvallende
designproducten verzadigd is. Onvermijde
lijk vervalt ook het commentaar op de
architectuurproductie vaak in die logica
van steeds opnieuw aangescherpte singulariteit, en dreigt de beschouwing en de
geschiedschrijving van de architectuur

betekenisloos te worden. Een voorbeeld is
het door mijzelf in opdracht samengestelde
boek Architectuur België. 25 jaar in 75 projecten: hoeveel singulariteiten kunnen elkaars
aanwezigheid verdragen?20 Een ander voorbeeld is de titel van een Jaarboek Architectuur
Vlaanderen van enkele jaren geleden:
Radicale gemeenplaatsen.21 Dit oxymoron
geeft aan hoe moeilijk het is om een overtreffende trap of een volgende historische
fase van de singulariteit te bedenken. De
titel verwijst naar een tekst van Geert
Bekaert uit 1987, waarin het traditionele
principe van de architecturale singulariteit
werd verdedigd, door het op een contradictorische en kwetsbare manier te definiëren
als ‘de poëzie van de gemeenplaats’.22 Het
poëtische in de architectuur werd door
Bekaert ingevuld als een overlevingsvorm
van het singuliere en tevens van het religieuze – echter niet door middel van spektakel
of radicaliteit, maar door de verheffing van
alledaagse, clichématige en ingetogen activiteiten of plaatsen door middel van architectuur. Het oeuvre van Bekaert kan gelezen worden als een poging om die traditie
levend te houden door haar te vernieuwen,
met name door keer op keer te beschrijven
hoe dat ‘geheim’ van één gebouw zich met
weldadige gevolgen kan manifesteren – op
existentieel, maatschappelijk, historisch en
cultuurkritisch vlak. Ook Bekaert heeft in
de jaren zestig geflirt met de tegentraditie
van de singulariteit, en met de definitie van
architectuur, niet als een afzonderlijke
ruimtelijke interventie, maar als stad, ‘milieu’ of ‘environment’, om modewoorden uit
die jaren te gebruiken. En toch is ook bij
hem gedurende de jaren zeventig en tachtig
de nadruk komen te liggen op stedelijke feiten, identifying devices en hotspots. In een
tekst uit 1983 over het museum in
Mönchengladbach van Hans Hollein,
schreef hij hoe dit gebouw ‘de stad laat voor
wat ze is, maar haar een nieuwe impuls
geeft door het oprichten van een monumentaal accent’.23 In een voetnoot werd vervolgens verwezen naar Aldo Rossi’s Teatro del
Mondo in Venetië – een drijvend, tijdelijk,
bijna spookachtig houten theater dat aanmeerde aan de Punta della Dogana naar
aanleiding van de theaterbiënnale van
1979 en opnieuw tijdens de eerste architectuurbiënnale van 1980. Het Teatro del
Mondo is het meest bepalende en invloed-

Aldo Rossi
Teatro del Mondo, Venetië, 1980. Foto: Geert Bekaert

rijke voorbeeld geweest van architecturale
singulariteit uit de laatste decennia van de
twintigste eeuw. Efemeer en toch opvallend,
komisch en ook een beetje triest, bracht het
een kleine maar voorbijgaande wijziging
aan in het beeld en de ervaring van Venetië,
een stad die al eeuwen niet meer verandert.
Het is niet alleen voor Bekaert, maar voor de
hele westerse architectuurcultuur een
embleem geweest. Ook door Tafuri is het
erkend als architectuur die meteen weer
verdwijnt, als een ‘object dat de eigen gedesoriënteerde situatie tot bestaansreden verheft’. 24 Naar verluidt zou zelfs Nancy
Reagan, vrouw van de Amerikaanse president, Rossi in 1981 gecontacteerd hebben
met de vraag om het Teatro del Mondo in
San Francisco Bay voor anker te leggen!25
Het geeft aan hoe kwetsbaar de kritische,
ontregelende of onthullende waarde is van
dit soort architecturale interventies (op een
biënnale). In Venetië zou het Teatro del
Mondo vandaag verpletterd worden tussen
gigantische cruiseschepen.
8.
Is het voortaan onmogelijk of onwenselijk
dat architecten unieke objecten ontwerpen
of bouwen, zoals ze dat al eeuwen doen?
Volgens Baudrillard is er geen alternatief, en
moet het unieke geheim van een gebouw,
hoe zeldzaam het ook is, het cultuurkritische en waarlijk vernieuwende werk blijven
doen. De ‘situatie’ of de wereld wordt enkel
door middel van afzonderlijke werken bekritiseerd of verbeterd – nooit in het geheel. ‘Is
een intentioneel, bewust verzet mogelijk?’
vroeg hij retorisch aan Nouvel. En hij vervolgt: ‘Ja, ik denk dat iedereen daartoe in
staat is, maar het kan moeilijk politiek worden. Ik heb niet de indruk dat een dergelijk
verzet collectief, politiek georganiseerd kan
worden. Het zal altijd bij wijze van uitzondering zijn. […] Ik zie [architectuurobjecten] niet de gedaante van een coalitie aannemen, van een soort georganiseerde
tegenbeweging waar een bedreiging van
uitgaat. Nee, we zijn zonder twijfel voorgoed
ondergedompeld in de orde van de cultuur,
tot aan een eventuele apocalyps.’26
Toch ziet Baudrillard één optie over het
hoofd. Het alternatief voor het tegen beter
weten in streven naar cultuurkritische
interventies, ligt niet enkel in de apocalyps.
Er bestaat ook zoiets als een door een collectief van mensen geplande, georganiseerde
en verwoestende ommekeer: een revolutie.
Niemand had dat beter begrepen dan Le
Corbusier. Oorspronkelijk was hij van plan
om zijn meest programmatische boek, Vers
une architecture uit 1923, te publiceren
onder de titel Architecture ou Révolution. Le
Corbusier waarschuwde de westerse maatschappij na de Eerste Wereldoorlog: als de
woon- en levensomstandigheden niet snel
verbeterd werden door middel van moderne
architectuur, zou het niet lang meer duren
vooraleer er terecht een revolutie uitbrak.
De moderne traditie van de architecturale
singulariteit is vanuit dezelfde overtuiging
ontwikkeld, terwijl de tegentraditie in architecturale verbeeldingen heeft proberen te
voorzien die de revolutie zo niet veroorzaken dan toch begeleiden.
Met het afvoeren – als dat al mogelijk zou
zijn – van de traditie van het unieke architectuurobject ten voordele van een collectieve en totale stadsplanning, zou minstens
een onzekere periode aanbreken, en misschien wel ‘de intocht van de onmenselijkheid’, volgens Adorno het gevolg van elke
uitgewiste traditie.27 Tegelijkertijd is het
duidelijk dat de traditionele praktijk van het
ontwerpen en bouwen van architecturale
hotspots anno 2015 aan meer dan erosie
onderhevig is. In een van zijn weinige teksten over architectuur, Functionalisme heden
ten dage, beweerde Adorno dat naoorlogse
architecten moesten inzien dat hun gebouwen altijd met esthetische en culturele overwegingen gepaard gaan. Hij vergeleek hen
met monsieur Jourdain uit Le bourgeois gentilhomme van Molière, die zijn hele leven
proza sprak zonder het te beseffen.28 Wat
architecten vandaag zouden moeten doen,
is weer durven fluisteren of zelfs zwijgen, en
gebouwen ontwerpen die afwijken door een
krachtige vorm van saaiheid, waarvan de
singulariteit en de culturele waarde zich
enkel op een geconcentreerde manier laten
ontdekken en beschrijven. Of besturen,
bouwheren en bewoners daarmee genoegen zullen nemen, is weer een andere vraag.
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‘Het geloof dat mensen zullen veranderen wanneer je zorgt voor
goede woonblokken, straten en pleintjes, is even onnozel als
denken dat ze dat zullen doen wanneer je de godsdienst afschaft’
Interview met Geert Bekaert over Mens en agglomeratie (1966) en de eerste architectuurfilms die hij in samenwerking met
Jef Cornelis realiseerde (Waarover men niet spreekt, 1968; De straat, 1972)
KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU
Mens en agglomeratie (1966)
Koen Brams/Dirk Pültau: Wanneer heb jij Jef
Cornelis voor het eerst ontmoet?
Geert Bekaert: Bij de voorstelling van zijn
film Abdij van ’t Park (Heverlee), tijdens het
Nationaal Festival van de Belgische Film van
1964 in zaal Elckerlyck te Antwerpen. Ludo
Bekkers, die als programmator werkte bij de
dienst Artistieke en Educatieve Uitzendingen
van de toenmalige BRT, had me uitgenodigd
om de vertoning bij te wonen. De film maakte grote indruk op mij. Ik heb toen voor het
eerst met Jef Cornelis gesproken. Later hoorde ik van Ludo Bekkers dat hij het plan had
opgevat om met architect Walter Bresseleers
en Jef een film te maken over de urbanisatie
in Stockholm, Mens en Agglomeratie.
K.B./D.P.: Hoe had je Ludo Bekkers leren kennen?
G.B.: Ik ben met hem in contact gekomen
toen ik redactiesecretaris was bij het weekblad De Linie, een initiatief van de jezuïeten.
Wij hadden geen middelen om auteurs te
betalen. Ludo Bekkers ging voor de BRT naar
al die buitenlandse manifestaties, biënnales
en triënnales. Ik heb hem toen gevraagd of
hij daarvan verslag wilde doen voor De Linie.
Bekkers van zijn kant vroeg me vaak om teksten aan te leveren voor culturele programma’s van de openbare omroep.
K.B./D.P.: Wanneer was jij voor De Linie
beginnen te werken?
G.B.: Begin jaren zestig, op een moment dat
het weekblad in grote moeilijkheden verkeerde. Ik stelde een hervormingsplan op,
maar maakte één fout: ik zorgde ervoor dat
de hoofdredacteur Elias Vandenbussche tot
algemeen directeur werd benoemd. Ik dacht
dat hij daarmee tevreden zou zijn, maar dat
was niet het geval. Hij heeft ons de hele tijd
dwarsgezeten! De overige mensen waren
allemaal nieuw. Frans Van Bladel was
hoofdredacteur. Het liep als een trein; het
aantal abonnementen piekte. In 1964
maakte de jezuïetenorde echter een einde
aan De Linie. We hebben nog even overwogen om ermee door te gaan, maar dat lukte
ons niet. Mark Grammens slaagde er wel in.
Met de oprichting van De Nieuwe maakte hij
van De Linie een lekenblad.
K.B./D.P.: Wat waren nadien je professionele
activiteiten?
G.B.: Ik was hoofdzakelijk actief als redactiesecretaris van het maandblad Streven,
eveneens geïnitieerd door de jezuïeten. Ik
leverde ook teksten voor de openbare
omroep, op vraag van Ludo Bekkers. Ik zal
niet zeggen dat het een fulltime job was,
maar ik was er toch bijna dagelijks mee in
de weer. Verder gaf ik les in Bergen,
Maastricht, Amsterdam… een beetje overal.
Ik werkte ook aan het boek In een of ander
huis. Kerkbouw op een keerpunt, dat in 1967
verscheen. In 1968 werd ik in Leuven
benoemd tot docent aan de faculteit Kunst
geschiedenis. Vanaf dan schreef ik bijna
wekelijks voor de krant De Standaard.
K.B./D.P.: Waarover men niet spreekt (1968)
was het eerste project dat je samen met Jef
Cornelis realiseerde, maar volgens Jef had hij
reeds voordien met jou en Frans Van Bladel contact gezocht, omdat de samenwerking met
Bresseleers niet goed liep. Hij zou je ook het scenario van Mens en Agglomeratie hebben bezorgd.
G.B.: Ik herinner me dat enigszins anders.
Enige tijd voordat Jef, Ludo Bekkers en
Walter Bresseleers begonnen waren met de
voorbereidingen voor Mens en Agglomeratie
had ik reeds verschillende gesprekken met
Bekkers en Bresseleers over de manier
waarop architectuur op televisie aan bod
werd gebracht. Het was een moment waarop er twijfel heerste over hoe het nu verder
moest met het project van het moderne.
Welk standpunt moest je innemen aangaande het modernisme? Kon je het idealisme van die moderne urbanisatie, ook van

Waarover men niet spreekt, deel 1 (Home sweet home)

het mensbeeld dat erachter schuilging, volhouden? Het geloof dat mensen zullen veranderen wanneer je zorgt voor goede woonblokken, straten en pleintjes, is even onnozel
als denken dat ze dat zullen doen wanneer je
de godsdienst afschaft, zoals Michel Onfray
in zijn boek Atheologie beweert. Bresseleers,
die Jef toen vrij goed kende, was een overtuigd modernist. Terwijl ik een beetje tegen
de architecten was – nog altijd eigenlijk,
tegen hun ongelofelijke blindheid en pretentie als ze over wonen spreken.
K.B./D.P.: Bestond er op dat ogenblik – eind
jaren zestig – een kritisch discours over het
modernisme? Was er überhaupt een discours
waarmee je je verwant voelde of stond je alleen
met je kritiek?
G.B.: Ik stond niet alleen. Het modernisme
kwam werkelijk ter discussie te staan. Tot
1958 had je de wederopbouwperiode.
Nadien kwam het debat volop op gang – in
het buitenland evenwel, in België is er nooit
echt veel discussie geweest. Wie schreef er
toen over architectuur? Ik zou het niet
weten. Karel Elno, voor wie ik veel respect
had, was een van de weinigen. Hij is overigens onder mijn impuls over architectuur
beginnen schrijven. Voordien was hij vooral
met kunst en design bezig. Die weg heb ik
zelf ook afgelegd. Ik was eerst als kunstcriticus actief, maar gaandeweg hield ik me
meer bezig met architectuur. Ik ben wel
altijd de kunst blijven volgen. Niet op dezelfde manier als in het begin, maar toch.
K.B./D.P.: Wat was jouw reactie toen je het
scenario van Mens en Agglomeratie onder
ogen kreeg?
G.B.: Ik had veel kritiek op dat project. Ik
vond dat je op die manier niet meer over
urbanisatie of moderne architectuur kon
spreken. Je moest daar iets anders mee doen.
Wellicht een beetje pretentieus van me, maar
feit is wel dat Jef na Mens en agglomeratie niet
meer heeft samengewerkt met Bresseleers.
K.B./D.P.: Zijn er op jouw aangeven wijzigingen aangebracht in Mens en agglomeratie?
G.B.: Ik denk het niet. Ik had overigens niet
zozeer kritiek op het cinematografische, maar
op de inhoudelijke stellingen die in de film verdedigd werden. Het ideaal dat de film naar
voor schoof, was dat van de stadsvernieuwing
in Stockholm en de achterliggende modernistische opvattingen. Stockholm was echter in
zekere zin een verzwakte uitwerking van die
opvattingen, net zoals het Scandinavische
meubel in die tijd, dat de humanisering van
het modernisme incarneerde.
Waarover men niet spreekt (1968)
K.B./D.P.: In april 1966 schrijf je een algemene
programmatekst, Stad in beweging. Op dat
moment wordt het plan opgevat om filmpjes te
maken over architectuur, die vijf minuten tot een
half uur zouden duren en die ingelast zouden
worden tussen allerlei programma’s of zelfs ín
verschillende programma’s, als heuse ‘reclameblokken’. In het VRT-archief bevindt zich een
document met de titels van die filmpjes. Het gaat
om een waaier van onderwerpen: ‘schaalvergroting van het wonen’, ‘idee en werkelijkheid van
het individuele wonen’, ‘stad en gezondheid (het
stadsklimaat)’, ‘het verkeer’, ‘democratie en

representatie’, ‘recreatiegebieden’ enzovoort. Er
is tevens een tekst bewaard van Ludo Bekkers
waarin hij zijn oversten probeert te overtuigen
van het belang van de plannen die hij samen met
jou en Jef wilde realiseren. Van wie kwam het
idee van Stad in beweging? Van jou, van Ludo
Bekkers of van Jef?
G.B.: Ik veronderstel dat het een voorstel van
Jef was. Jefs wereld was die van de televisie en
dit soort televisietechnische ideeën kunnen
alleen maar van hem gekomen zijn. Ik moet
er wel aan toevoegen dat onze samenwerking vrij symbiotisch was, wat het niet altijd
makkelijk maakt om een idee ondubbelzinnig aan Jef of aan mij toe te schrijven.
K.B./D.P.: Uit het project spreekt een sterk
geloof in de mogelijkheden van het medium televisie. Ook in het artikel Urbanisme en film dat
je in die tijd voor De Standaard schreef, verdedig
je de stelling dat je met televisie of film ideeën op
een bijzondere manier zichtbaar kan maken.
G.B.: Dat klopt, maar het project Stad in
beweging is nooit van de grond gekomen.
Het lag echter wel aan de basis van Waarover
men niet spreekt, de trilogie die bestaat uit
Home sweet home, Alice in Wonderland en Een
hemel op aarde, telkens een half uur lang.
K.B./D.P.: Is er materiaal dat in eerste instantie
was bedoeld voor die autonome filmpjes terechtgekomen in Waarover men niet spreekt?
G.B.: Ik denk het niet. Aan de drie films die
samen Waarover men niet spreekt vormen,
lag een vrij strikt plan ten grondslag.
K.B./D.P.: In welke omstandigheden is de trilogie gerealiseerd?
G.B.: Het is het enige project, denk ik, dat ik
van begin tot einde samen met Jef heb
gemaakt, inclusief de opnamen op locatie.
Voor programma’s zoals Zoeklicht of
Openbaar Kunstbezit maakten we afspraken:
ik schreef het scenario en Jef ging op prospectie. Ik was er ook niet altijd bij als er
gefilmd werd. Filmpjes zoals bijvoorbeeld
over de Cogels Osylei (1970 en 1971), zou
Jef niet gemaakt hebben zonder mij. Maar
de opname, de montage… dat was allemaal
volledig zijn werk.
K.B./D.P.: Hoe is de prospectie voor Waarover
men niet spreekt verlopen?
G.B.: Er is geen prospectie geweest! We zijn
eenvoudigweg naar Frankrijk, Zwitserland,
Italië en Engeland gereden en hebben er
gefilmd.
K.B./D.P.: Jij, Jef, de camera- en de geluidsman?
G.B.: Ja, we beschikten over een bestelwagentje. Het was niet altijd erg comfortabel.
We hebben nog ergens in het Noorden van
Italië, in Turijn of zo, autopech gehad.
K.B./D.P.: Is die driedelige structuur tot stand
gekomen in dialoog tussen jou en Jef, of was dat
eerder jouw bijdrage?
G.B.: Die opbouw was mijn idee. Jef had daar
geen opvattingen over. De opsplitsing in drie
delen van elk een half uur is echter kunstmatig; televisie verdraagt nu eenmaal geen
programma’s van anderhalf uur. Maar de
delen vormen een eenheid; Waarover men
niet spreekt is echt gedacht als één geheel.
K.B./D.P.: In deel 1, Home sweet home,
wordt het droomhuis belicht, het huis in ons
hoofd. Het gaat om het burgerlijke archetype
van wonen.
G.B.: We hebben nooit het burgerlijke
wonen als zodanig verdedigd, zoals Luc

Deleu dat heeft gedaan. Deleu zette als
architect zijn handtekening onder fermettes, omdat hij van oordeel was dat mensen
de vrijheid moesten hebben om te wonen
zoals zij dat wilden. Bouwde hij zelf, dan
was het nochtans iets helemaal anders. We
hebben de burgerlijke woning voorgesteld
als iets dat ontstaan was, als iets dat bestond,
en dat in tegenstelling tot een modernistisch appartement mogelijkheden bood van
beleving, zoals ook tegenwoordig al die aangepaste oude woningen aantonen. Het ging
over de betrekkelijke vrijheid van dat burgerlijke wonen tegenover de fixatie van de
verschillende functies in het modernistische
appartement. Ook in mijn artikelen ben ik
blijven zoeken naar de aard van een architectuur die de bewoner ontvangt, maar
tegelijkertijd vrij laat. En zoals ik ook in
Bouwen in België (1971) schreef: de burgerwoning maakte dat mogelijk. Die had een
zodanige structuur dat je ermee kon doen
wat je wilde: je kon beneden gaan slapen of
boven. Ook de arbeiderswoningen van de
negentiende eeuw boden die mogelijkheid.
Zij legden evenmin functies vast, tenzij in
heel grote lijnen. De modernen hebben dat
allemaal gefixeerd. Een modernistische
architect zoals Antoine Pompe was er bijvoorbeeld van overtuigd dat de architectuur
mensen modern moest maken. Maar met
architectuur kan je zo’n transformatie niet
teweegbrengen.
K.B./D.P.: In Waarover men niet spreekt
wordt de montage als een radicaal discursief
instrument ingezet.
G.B.: Ja, door de montage wordt iets gesteld.
Het is een betoog. Misschien is het eerste
deel het heftigst.
K.B./D.P.: Home sweet home begint met een
beeld van een soort Tijl-en-Nelehuis. Op een
bepaald moment zoomt de camera in op een
deurklopper: we staan op punt het huis binnen
te gaan. Vervolgens worden beelden van een ijsrevue op de kijker afgevuurd. De manier waarop
die spektakelbeelden in de sfeer van huiselijkheid worden geschoven, doet heel erg denken
aan het discours van Guy Debord over de spektakelmaatschappij.
G.B.: De grondidee is dat je de ijsrevue, maar
ook de mode bijvoorbeeld, ernstig moet
nemen – of toch in bepaalde mate. Ze raken
aan een fundamentele behoefte, die danig
verschilt van die waar de architecten mee
bezig zijn, denk aan hun preoccupatie met
vormen bijvoorbeeld. Men is niet verplicht

Waarover men niet spreekt, deel 2 (Alice in
Wonderland): ‘De architect doet zijn werk, de urbanist
doet zijn werk, Eichmann deed ook zijn werk.’
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om naar een ijsrevue te gaan. Mensen worden daarentegen wel gedwongen om in flats
te gaan wonen. Ze hebben geen andere
keuze. Dat is nu wel enigszins veranderd,
maar toen was het zo. Neem bijvoorbeeld de
Bijlmermeer in Amsterdam. Zo’n ideale stad
wilden ze trouwens ook hier voor de buurt
van de Cogels Osylei. De Koninklijke
Maatschappij van Bouwmeesters van
Antwerpen had al een plan klaar. Heel de
Zurenborgwijk zou worden gesloopt zodat te
midden van het groen kon worden gewoond.
Ik ben toen de discussie aangegaan met de
burgemeester van Berchem; er werd een
openbaar debat tussen ons georganiseerd
met Karel Hemmerechts als gespreksleider.
Zij hadden altijd geleerd dat de negentiende
eeuw niets dan rommel had opgeleverd en
dat die huizen die daar bij elkaar stonden
niets waard waren. Je moest ze uitleggen dat
die burgerlijke woonvorm misschien niet ideaal was, maar dat ze toch iets had wat dat
wonen in het groen zou missen. Jef en ik hebben ook twee filmpjes gemaakt over die kwestie. Directeur-generaal Paul Vandenbussche
heeft ons nadien op de vingers getikt. Een
kritische stellingname was niet toegelaten op
de televisie.
K.B./D.P.: In Home sweet home worden
appartementen bij het Rivierenhof in beeld
gebracht. De kijker wordt rondgeleid in een
appartement en het is prachtig: het park, de
eendjes. Maar uiteindelijk blijkt dat gebouw
toch een soort modernistisch blok dat uit uniforme wooneenheden bestaat. Wat verderop
wordt een villawijk in beeld gebracht: een aaneenschakeling van allemaal identieke villa’s. Het
gaat nadrukkelijk om serieproductie. De film
stelt eigenlijk dat dat huisje van Tijl en Nele door
het modernisme in serie wordt geproduceerd.
G.B.: Ja, dat klopt.
K.B./D.P.: De toon is grimmig, vooral in de eerste twee delen. De suggestie is dat alles wordt
geformatteerd: van het begin van het leven –
kinderen worden na de geboorte opgeborgen in
couveuses die keurig op een rij staan – tot de
dood, wanneer de lijken in rekken worden
geschoven. In de tussentijd woont men in een
huis dat in serie wordt gebouwd. Alles wordt in
een mal geperst, waardoor het sociale leven uitdooft. Dat is een beetje de stelling.
G.B.: Ja, het sociale leven, maar ook het
intellectuele en culturele leven. Het wordt
allemaal teruggebracht tot schema’s. Als
tegenvoeter hebben we dat getto gefilmd, die
bidonville nabij Parijs, die voor mij een revelatie was.
K.B./D.P.: Hoe waren jullie daar terechtgekomen?
G.B.: Ik twijfel of het gepland was. Misschien
hebben wij die sloppenwijk ontdekt toen wij
daar in de buurt waren. De bidonville
bevond zich nabij Sarcelles, een gemeente
die deel uitmaakt van de Parijse agglomeratie, gekend omwille van zijn sociale woningbouw. Sarcelles stond in elk geval op het
programma, de bidonville wellicht niet. Het
bezoek aan die favela was een spectaculaire
ervaring. Er was geen elektriciteit… Ik heb
onder andere ontdekt dat de regelgeving in
een bidonville veel strenger is dan in zo’n
blok van Sarcelles. Alleen ben je er niet van
op de hoogte. Aan een plank die in het water
ligt naast een spelend kind mag je bijvoorbeeld niet komen. Die heeft een bepaalde
functie. We zijn ook binnen geweest. Maar
dat heeft tijd gekost! Je moet minstens drie
etappes afleggen vooraleer je de intimiteit
van de huiskamer – als je het zo mag noemen – bereikt. De ervaring van het wonen
heb ik nooit zo sterk aangevoeld als daar.
Terwijl het, van buitenaf gezien, onmogelijk lijkt. De film laat dat zien, zonder een
standpunt in te nemen.
K.B./D.P.: Je zegt dat de film het laat zien, eerder dan het te beargumenteren, maar beide
betogen – zowel de beeldmontage als de begeleidende tekst – zijn heel uitgesproken. We denken
nu in het bijzonder aan de volgende passage in
het tweede deel, Alice in Wonderland: ‘De
architect doet zijn werk, de urbanist doet zijn
werk, Eichmann deed ook zijn werk.’
G.B.: Ik heb altijd gezegd dat de films van Jef
geen teksten nodig hadden. Maar dat mocht
natuurlijk niet.
K.B./D.P.: In Alice in Wonderland wordt bij
de kijker een half uur lang de boodschap ingepompt dat architectuur en urbanisatie de stad
totaal om zeep hebben geholpen. Het is een
striemend betoog tegen het werk van de architect en de stedenbouwkundige.
G.B.: Dat was ook mijn overtuiging. Ik heb
daar indertijd een stuk over geschreven in
De Standaard: Sterft de stad aan stedebouw? Ik
denk dat overigens nog steeds. Als ik nu zie

hoe ze weer bezig zijn. Die verfraaiing met
stedelijk meubilair, de stoep een beetje breder of wat smaller, wat levert dat in hemelsnaam op? Ik ben altijd overtuigd geweest
van de mogelijkheden van de architectuur,
maar ik moet telkens weer vaststellen dat de
architecten het verknoeien. Ik heb altijd de
architectuur verdedigd en de architecten
aangevallen omdat ze op zo’n domme, zo’n
onverantwoorde manier met architectuur
omgaan, met haar mogelijkheden. Ik maak
de architecten persoonlijk geen verwijten –
die stoten op zoveel problemen, maar sommigen slagen er wel in aan die problemen te
ontsnappen. Ik heb echter wel een ontwikkeling doorgemaakt. Ik zou nu verdedigen
dat een gebouw op zich betekenis heeft, als
paradigma. Daar dacht ik heel lang helemaal anders over. Een goede villa in een
onnozele wijk kon voor mij niet. Nu zou ik
zeggen: bouw een goede villa en laat de rest
voor wat het is.
K.B./D.P.: Eertijds was je van oordeel dat de
revolutie zuiver moest zijn?
G.B.: Ja, de gedachte dat het allemáál
behoorlijk moest zijn, zat er diep in.
K.B./D.P.: Is er verandering gekomen in je houding tegenover de modernistische urbanisatie?
Het is toch vreemd dat je zo afrekent met de
modernisten, terwijl je er tegelijkertijd toch ook
intens mee bezig bent geweest, bijvoorbeeld met
Le Corbusier.
G.B.: Ik heb altijd beweerd dat als we Le
Corbusier zouden hebben laten bouwen, hij
nooit zou hebben gebouwd wat op papier
stond, dat hij op een andere manier zou
hebben gereageerd op de concrete situatie –
wat misschien ook niet helemaal waar is.
K.B./D.P.: De positieve benadering van architectuur en urbanisme in het derde deel van
Waarover men niet spreekt, komt enigszins
geforceerd over omdat in de eerste delen zo radicaal is afgerekend met het werk van architecten
en stedenbouwkundigen.
G.B.: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het laatste deel vind ik het meest discutabele omdat
de betekenissen nog niet vastlagen. Het
stadsvernieuwingsproject in Cumbernauld
(Schotland) was men bijvoorbeeld nog
volop aan het bouwen. Je kan laaiend
enthousiast over iets zijn en veertien dagen
nadien moet je al toegeven dat je je misschien hebt vergist. Er zitten niet echt fouten in Een hemel op aarde, maar je zou vandaag andere voorbeelden kiezen. Avoriaz
gold als een doorbraak in het denken over
het vakantiedorp, maar grote architectuur
is dat niet. Het bleek uiteindelijk niets
anders te zijn dan een middel om de commercie nog beter te doen draaien.
K.B./D.P.: Gold dat voor alle bouwprojecten?
De sociale dienst van Olivetti in Ivrea was toch
al iets ouder?
G.B.: Ivrea was ouder en was dan ook een
zekerheid. Het is nog altijd een verworvenheid. Avoriaz staat er nog altijd, maar het
heeft niet die betekenis van Ivrea.
Cumbernauld is ook niet geworden wat
men ervan had verwacht. Maar wat we
kozen, was het beste dat er was. Je moest
laten zien dat er alternatieven waren. Dát is
eigenlijk de inzet van het derde deel. Een
hemel op aarde is doortrokken van het geloof
dat het anders kan. Niet dat we geloven dat
er een nieuwe wereld moet worden opgebouwd tegenover en naast de andere, maar
wel dat uit de oude wereld een nieuwe kan
ontstaan. Dat is wat simpel gezegd, maar
daar komt het wel een beetje op neer.
K.B./D.P.: Nadat Waarover men niet spreekt
was ingeblikt, werd een persconferentie belegd.
Heb je daar nog herinneringen aan?
G.B.: De persconferentie was niet erg overtuigend. Het was heel stug. We wisten niet
goed hoe we het moesten aanpakken. Maar
de film is uitvoerig becommentarieerd en,
voor zover ik mij herinner, vrij gunstig onthaald. We kregen ook enkele interviews.

Waarover men niet spreekt, deel 3 (Een hemel op
aarde), 1968: Cumbernauld

K.B./D.P.: Er zijn twee interviews in Humo
verschenen. Het eerste bij de eerste reeks uitzendingen in 1968 en het tweede bij de heruitzendingen in 1969. De film werd misschien gunstig onthaald omdat men echt het gevoel had, of
men nu laaiend enthousiast was of niet, dat
Waarover men niet spreekt een soort televisie
was die nog niet eerder was vertoond.
G.B.: Je was voor of tegen; de trilogie sprong
er in elk geval uit, zelfs internationaal. De
pers heeft goed gereageerd. Als je vandaag
een programma zou maken met zoveel
weerklank, zou dat een succes zijn.
K.B./D.P.: Herinner jij je een of meerdere journalisten die erover geschreven hebben?
G.B.: Nee, ik zat niet in dat milieu. Ik kwam
wel veel op de BRT, maar ik maakte er geen
deel van uit.
K.B./D.P.: Jij schreef in die periode voor De
Standaard. Een paar weken voor de film op
antenne kwam, wijdde je een artikel aan urbanisme en film, waarin je tevens Waarover men niet
spreekt aankondigde. Op 17 januari 1968
schreef je er zelfs een artikel over in K&C-agenda.
G.B.: Ik verzorgde mijn eigen publiciteit. Dat
was ook wel nodig.

De straat, 1972: Alberobello

De straat (1972)
K.B./D.P.: Na Waarover men niet spreekt
zetten jullie de kritische visie op stedenbouw en
architectuur uit dat programma voort. Bouwen
in België uit 1971, ook een film van een half
uur, zou je bijna kunnen beschouwen als het
vierde deel van Waarover men niet spreekt.
G.B.: We zijn gewoon doorgegaan. Wanneer
zich een gelegenheid aanbood, werd een
film gemaakt. Zo was de tentoonstelling
Bouwen in België in de Koninklijke
Bibliotheek van Brussel een aanleiding om
opnieuw aandacht te vragen voor architectuur en stedenbouw in België.
K.B./D.P.: Ook De straat (1972) herneemt
jullie kritische boodschap. Hoe kwamen jullie
tot die film?
G.B.: Jef en ik waren bezig met het thema
van de straat, maar stelden vast dat ook
Jean Leering, directeur van het Van
Abbemuseum (Eindhoven), dat onderwerp
op de agenda had gezet. Hij wou er een tentoonstelling over maken. Ik herinner me dat
we in Eindhoven op gesprek zijn geweest om
na te gaan of we konden samenwerken,
maar al heel vlug bleek dat Leering alles
naar zich toe wilde trekken.
K.B./D.P.: In welke zin?
G.B.: Hij schreef ons bijna voor wat we
moesten filmen. De film zou helemaal in
functie staan van een tentoonstelling waar
wij verder niets mee te maken hadden. We
beslisten de film alleen te maken.
K.B./D.P.: Wanneer precies kwamen jullie tot
die conclusie?
G.B.: Dat weet ik niet meer. Ik herinner me
wel dat Jef en ik op een gegeven moment
tegen elkaar hebben gezegd dat het zou mislopen.
K.B./D.P.: Verschilden jullie ook in inhoudelijk
opzicht van mening met Jean Leering?
G.B.: Ik denk het wel. Leering was het museum en de kunst beu. Hij vond dat het allemaal nutteloos was, dat het sociaal niet meer
rendeerde. Hij wou een heel ander beleid
gaan voeren. Voor mij betekende dat: afhaken, vluchten voor de echte problematiek.
K.B./D.P.: Dachten jullie ook anders over de straat?
G.B.: Ja. Leering idealiseerde de straat en
geloofde zijn eigen illusie zonder zich de
vraag te stellen of het nog wel mogelijk was,
of het nog een grond had.
K.B./D.P.: ‘Reclaim the streets’, dat soort ideeën?
G.B.: Ja, dat soort gedachten waren toen erg
populair. Neem bijvoorbeeld de manier
waarop Jane Jacobs de wijk verheerlijkte in
de jaren zestig. Nochtans bestond die wijk
toen al lang niet meer. Leering dacht er ook
zo over. Dat was fake. Leerings hele aanpak,
waarvan zijn tentoonstelling De straat. Vorm
van samenleven een uiting was, getuigde van
een naïeve instelling. Los daarvan bleek dat
de tentoonstelling gewoon een lawine van
gegevens was, straatopnamen van wat
iedereen al dagelijks kon zien zonder dat er
iets mee gedaan werd.
K.B./D.P.: In de film De straat suggereren jullie dat de straat ooit een belevingsruimte was. Is
het niet evenzeer een vorm van idealisme om te
denken dat de straat als harmonieus model ooit
bestaan heeft?
G.B.: Die was er zeker! Ik heb die als kind nog
meegemaakt. Het was een realiteit die je niet
kon negeren. ’s Avonds zat iedereen omgekeerd op zijn stoel voor de deur te praten. Dat
was voor de Tweede Wereldoorlog… en tij-

De straat, 1972: de autostrade dringt de stad binnen.

dens de oorlog, maar dan kwamen er toch al
wat spanningen: sommigen waren vóór,
anderen tégen de Duitsers. Maar dat die
straat er is geweest, dat is zeker. In sommige
plekken in de wereld bestaat de straat als
belevingsruimte nog steeds. In de film brengen we onder andere overtuigende beelden
van het Italiaanse dorpje Alberobello. Je
moet daar wel een prijs voor betalen. Met
drastische middelen, ideologisch en praktisch, moet je een gebied isoleren en overtredingen van de voorschriften sanctioneren. Er
zijn dus een aantal belangrijke voorwaarden.
K.B./D.P.: De straat eindigt conservatief. De
stelling is dat het verkeer de stad helemaal kapot
heeft gemaakt. Plaatsen waar de auto nog niet
is binnengedrongen, moeten worden behouden,
dat is het enige wat ons rest. In tegenstelling tot
Waarover men niet spreekt wordt er in De
straat geen idylle meer opgevoerd; de film opent
zelfs geen nieuwe perspectieven.
G.B.: Op een bepaald moment was dat het
enige wat je kon doen in steden zoals
Antwerpen, waar men dreigde de autosnelweg door te trekken tot op de Meir.
K.B./D.P.: Zowel in Bouwen in België als in
De straat overheerst de kritiek op de stedenbouw: er is geen best practice meer. Lieten jullie
positieve voorbeelden achterwege omdat jullie
achteraf bekeken niet zo gelukkig waren met dat
derde deel van Waarover men niet spreekt?
G.B.: Impliciet zal dat wel het geval zijn
geweest.
K.B./D.P.: Deelden jullie dat gevoel, Jef en jij?
G.B.: We hebben het daar nooit expliciet
over gehad. Jef was daar niet zo mee bezig.
Hij zal wel een aantal ideeën hebben gehad,
maar dan steeds inhakend op mijn inbreng.
Een idee over de toekomst van de straat, ik
denk niet dat hij dat had. Maar ik weet het
niet; we hebben daar nooit over gesproken.
K.B./D.P.: Hoe werkten jullie dan samen?
Hadden jullie geen discussies?
G.B.: Gesprekken wel, maar nooit discussies. We aanvaardden elkaars suggesties.
Geen van beiden zijn wij grote praters. Het
ging allemaal vanzelf. Samen ideeën ontwikkelen of overleggen waarvoor moest
worden opgekomen? Nee, dat niet.
Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Eveline Vanfraussen
Eindredactie: Koen Brams
Dit interview werd afgenomen op 17 maart 2006.
Met dank aan argos voor het beeldmateriaal.
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hedendaagse
kunst Gent

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

— Sculpturale Stad

Alexander Hammid “Aimless
Walk”
Edmond Bernard “Dimanche”
Agnès Varda “Les Dites
cariatides”
Luciano Emmer & Enrico Grass
“Romantici a Venezia”
Meggy Rustamova “(dis)Location”
23/11, 20:30

— OFFoff-ON
25/11, 20:30

— Art, Artists and Film

Bruce Connor “Take the 5:10
to Dreamland”
Jos De Gruyter & Harald Thys
“Der Schlamm von Branst”
Marcel Duchamp “Anémic
Cinéma”
Maya Deren “Witch's Cradle
Outtakes”
Liliane Lijn “What is the Sound
of One Hand Clapping”
30/11, 20:30

— OFFoff-ON
02/12, 20:30

— Sculpturen Spiegelen

Deimantas Narkevicius “The
Head”, “The Role of a Lifetime”
Stefanos Tsivopoulos “Lost
Monument”
Isaac Julian “The Attendant”
07/12, 20:30

— Cataloog

Johan van der Keuken “Tajiri”
Hy Hirsch “Gyromorphosis”
Jean Mil “Luc Peire's
Environment”
Paul Sharits “Brancusi's
Sculpture Garden at Targu Jiu”
José Val del Omar “Fuego en
Castilla”
André Luiz Oliveira “A Fonte
aka The Fountain: A Sculpture
A Monument”
07/12, 20:30

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

— Deaf man's villa

Bert Jacobs, Hedwig Houben,
Joris De Rycke, Maria Kley, Neel
De Bruycker, Takahiro Kudo
Opening 28/11, 18:00
performance: BUREN (Melissa
Mabesoone & Oshin Albrecht)
boekpresentatie: Neitsabes Dranoc
Lama China / 17 robots 2
29/11–20/12

— Atlantis na Plato

Alejandra Hernandez, Bram
Demunter, Clara Spilliaert,
Femmy Otten, Johanna Kristbjörg
Sigurdardottir, Nina Yuen, Olga
Fedorova, Renée Spronken
Opening 16/01, 18:00
17/01–14/02

— Onderstraat 26 /
instalraam
Zeli Bauwens
tot eind november

RIOT

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

— Street Photography
Hana Miletić
06/11–16/01

— Closing Event
Hana Miletić

Tatjana
Pieters

Opening 21/01

Audrey Cottin, Clive Hodgson,
Marie Jacotey, Dieter Ravyts,
Derek Sullivan, Philippe Van
Snick
Opening 15/11, 15:00
15/11–17/01

— Soft Focus Institute
JUMANJI

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

— Saar De Buysere

— Crumbling Down the
Circle of My Iconoclasm
Miet Warlop
Billenkoek
Nel Aerts

Nocturne 27/11, 21:30
27,28,29/11 & 04,05,06/12
van 10:30–18:00

Koen Meersman, Saar de
Buysere, Line Boogaerts,
Juanan Soria, Emma
Pollet, Cecilia Jaime,
Valery Vermeulen, Anita
Nevens, Giannina Urmeneta
Ottiker, Luc Rogiest, Kevin
Vanwonterghem, Ann leers
04/12–28/02

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

— Guts (No Guts)
Klaas Kloosterboer &
Peter Morrens
Opening 15/11, 15:00
15/11–20/12

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

Galerie
Jan Dhaese

Opening 27/11, 20:00
28/11–31/01

— Lezing Christian Falsnaes
I.s.m. KASK
03/12, 20:00
Gratis

— Boekvoorstelling
'Zachary Formwalt –
Three Exchanges’ &
Screening 'An Unknown
Quantity' (2015, 35’) van
Zachary Formwalt
I.s.m. KASKcinema
06/12, 15:00
Gratis

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

— Tales of silence
Karel Fonteyne

Opening door Annick Geenen
t/m 28/11

— Who is who? – Verhalen

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

— Group Show
Christophe Malfliet
t/m 22/11

— Turn me on
Jan Stremes
29/11–27/12

— We could be heroes
Kristof Van Heeschvelde
10/01–07/02

—

en verzamelingen.
Confrontaties tussen Belgische
en Nederlandse kunstenaars
B: Johan Clarysse, Maaike Leyn,
Tim Peeters, Stefaan Van Biesen,
Philip Henderickx, Patrick Verlaak,
Rik Soenen, Sven Verhaeghe, Jean
De Groote, Christina Mignolet,
Siegfried De Buck, Hervé Martijn
NL: Dolf Verlinden, Paul
Nassenstein, Lynne Leegte,
Maureen Bachaus, Kees De Kort,
Robine Clignett, Frans Westers,
Karin Bos
Opening door AdvocaatVerzamelaar Henri Swagemakers
Fotokabinet: Kunstenaars
portretten door Cedric Verhelst
Opening: 04/12, 20:00
04/12–31/12

— Hedendaagse juwelen
en zilveren objecten van
Siegfried De Buck
Permanent

Fransevaart 28

— VAN HOREN ZEGGEN: Klaas Rommelaere, Felix D'Huys, Renée
Pevernagie, Joris De Rycke, Naninga Lens, Chiara Lammens, Marianne
Nagel, Guus van der Velden, Sacha Eckes, Bart Spitaels, Sibran Sampers,
Gerard Herman, Felixfizzlfelle, Johannes Verschaeve, Dominique De
Groen, Fikry El Azzouzi, Martijn Nelen, Wanna, Stikstof, MixMonster Menno
→ Opening 21/11, 16:00–03:00 (22/11, 14:00–20:00)

019

Dok-Noord 5L

Timelab

www.019-ghent.org

Gedeelde werkplaats
Co-working café

Brusselsepoortstraat 97
09 391 96 10
timelab.org

OPEN CALL INTERNEN 2016–2017

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

— Groep Show

www.inderuimte.be

— What's the Meaning of
a Goldfish

Cecilia Jaime
KIOSK
Gallery

— Ganda XXI, 36e. promenade
en opendeuren 2015

www.zwartwild.be

These Things Take Time

Opening 31/01, 15:00
31/01–03/04

t/m 29/11

Zwart Wild i.s.m. In de Ruimte

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

15:00–19:00 DJ workshop for
women organised by Amal Alhaag
& Maria Guggenbichler
19:00 Party with a B2B DJ set
of the participants
16/01

— Paul Kooiker

OFFSPACES GENT

www.thesethingstaketime.be

Nederkouter 36

Gouvernement

Gouvernementstraat 7
www.gouvernement.gent

0474 75 82 74

09 223 64 77

Gouvernement lanceert in januari 2016 het residentieproject “INTERNEN”.
Residenten krijgen 4 weken de tijd om onderzoek te doen naar een embryonaal
artistiek proces.
Gouvernement biedt: → een grote werk- & toonruimte → ateliers (audio/
video/technisch) → logistieke & technische ondersteuning → een publiek
presentatieweekend → een doorgedreven documentariëring → een introductie
bij een netwerk van kunstencentra
Inschrijvingsprocedure: formulier GV7C (www.gouvernement.gent/GV7C)

regio Gent
waregem

wetteren

BE PART

Loods 12

— Ça vous intéresse

— Back Juice
Goele De Bruyn
— Excavation
Kris Van Dessel

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

l’architecture ? Botanical
vibrations travel through the
air tangled as wires, attempting
to play with the rhythmic
structure

Joris Van de Moortel

Performance op opening en
finissage door SPECTRA ensemble /
muziek: Joris Van de Moortel /
compositie: Joris Van de Moortel &
Thomas De Prins
Opening 28/11, 17:00
29/11–31/01

— Artist-in-residence
Joke Van den Heuvel
01/10–31/12

— PARASOL
A Dog Republic

semi-permanente installatie

— Dirk Zoete

Opening 27/02, 17:00
28/02–29/05

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

Federico Acal
t/m 20/12

— Robin Vermeersch
Opening 16/01, 19:00
17/01–28/02

— KOCMOC
Luk Berghe

Opening 25/03, 19:00
26/03–01/05

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

Opening: 29/11
29/11–27/12
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De kunstcollectie en haar territorium: over de
samenwerking tussen de Vlaamse musea van oude en
hedendaagse kunst op het vlak van collectiebeleid
Een panelgesprek met Manfred Sellink (directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen),
Els Silvrants-Barclay (coördinator van Contemporary Art Heritage Flanders (C.A.H.F.)) en Jos Van Rillaer (voormalig
Administrateur-Generaal van het Agentschap Kunsten en Erfgoed)
1. Proloog
Koen Brams: Deze paneldiscussie vindt plaats
naar aanleiding van de afsluiting van de solotentoonstelling van Jef Geys (S.M.A.K., 11
april – 6 september 2015), waarin onder meer
de samenwerking tussen de vier Vlaamse musea
van hedendaagse kunst gethematiseerd wordt.
Het gaat daarbij om het Middelheimmuseum
(Antwerpen), het Stedelijk Museum voor
Actuele Kunst (S.M.A.K., Gent), het Museum
van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA)
en Kunstmuseum aan zee (Mu.ZEE, Oostende).
Dat kwartet is verenigd in het samenwerkingsverband Contemporary Art Heritage Flanders
(C.A.H.F.). Els, welk portret hangt Jef Geys op
van de vier musea en van het C.A.H.F.? Hoe lees
jij, als coördinator van het C.A.H.F., de tentoonstelling?
Els Silvrants-Barclay: Dat is meteen een stevige vraag! De voorzet die Jef met deze tentoonstelling heeft gegeven, is volgens mij
redelijk rechttoe rechtaan. Elk museum
heeft een zaal gekregen, die verduisterd is.
De musea worden geportretteerd aan de
hand van screenshots van hun websites, en
projecties van de afbeeldingen van de werken van Jef Geys die ze in hun bezit hebben.
Er worden in die zalen dus geen fysieke
kunstwerken getoond. De werking van de
musea wordt gereduceerd tot een virtuele
façade; de door hen verzamelde werken van
Jef Geys worden getoond in een slideshow. Ik
zie beide keuzes als een kritiek op de conditie
van het hedendaagse kunstmuseum, dat
meer en meer samenvalt met een huisstijl.
Met name de collectie van het museum
wordt onzichtbaar. De collectie verwordt tot
een soort discursief supplement voor een
museum dat zich meer en meer als een
kunsthal gedraagt, als een monument voor
een afwezige collectie. In een vijfde ruimte,
zijn wél echte werken van Geys te zien:
Zwarte Overall (1991) (collectie M HKA),
Gypsophila Elegans (2008) (Mu.ZEE),
Sokkel #7 (2014) (Middelheim) en Archief
(2001) (S.M.A.K.). Vooral het gesloten
archief uit het S.M.A.K. en de zo goed als
lege aanplakzuil uit het Middelheim zijn
raak gekozen. Het zijn verpletterende metaforen. Geys doet eigenlijk geen uitspraak
over de status van de huidige samenwerking, maar brengt de musea terug naar een
nulpunt. Hij gebruikt zijn tentoonstelling
om hen opnieuw tot samenwerking te bewegen, maar de mogelijkheid van een vruchtbare dialoog krijgt geen invulling. Misschien
spoort dat ook wel met de realiteit.
2. De genese en werking van V.K.C.
en C.A.H.F.
K.B.: Het C.A.H.F. werd opgericht in 2009
onder impuls van Jos Van Rillaer, toenmalig
Administrateur-Generaal van het Agentschap
Kunsten en Erfgoed. Jos, waarom was het volgens jou nodig om zo’n overkoepelende structuur in het leven te roepen? Welke noden moest
het C.A.H.F. lenigen?
Jos Van Rillaer: Om op die vragen antwoorden te bieden, moet ik eerst toelichting geven
bij de oprichting van de V.K.C., de Vlaamse
Kunstcollectie, het samenwerkingsverband
van de drie Vlaamse kunsthistorische
musea: het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten van Antwerpen (K.M.S.K.A.), het
Groeningemuseum in Brugge en het
Museum voor Schone Kunsten (M.S.K.) te
Gent. Waarom werd in 2006 besloten tot de
oprichting van de V.K.C.? De toenmalige
regering was tot de conclusie gekomen dat
de drie kunsthistorische musea onvoldoende
efficiënt waren inzake een aantal basisopdrachten, zoals behoud en beheer. In plaats
van de keuze te maken voor een fusie van de
drie instituten wilde de regering op een
andere manier bekomen dat de drie musea
krachtdadige instituten zouden worden.

Jef Geys
tentoonstelling S.M.A.K., 11 april – 6 september 2015:
ingang van de tentoonstelling met achteraan ‘Archief ’,
1957-overlijden kunstenaar, collectie S.M.A.K., langdurige bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap

Door een instituut op te richten dat zich
exclusief zou bezighouden met behoud en
beheer, zouden de drie musea zich meer
kunnen richten op hun andere kerntaken:
verzamelen, onderzoeken en tonen. Het
nieuwe instituut zou worden geleid door een
intendant die op autonome wijze uitvoering
zou geven aan zijn beleid. Dat was het idee.
De drie toenmalige museumdirecteuren –
Robert Hoozee (Gent), Paul Huvenne
(Antwerpen) en Manfred Sellink (Brugge) –
verzetten zich echter vierkant tegen dit
voornemen en er is dan ook niets van in huis
gekomen. Het enige winstpunt was dat de
drie directeuren noodgedwongen met elkaar
in overleg gingen. Wat begonnen was als een
top-down-benadering werd aldus omgebogen tot een bottom-up-aanpak. De V.K.C.
werd een platform voor ideeënuitwisseling.
Met de oprichting van het C.A.H.F. beoogden we dat ook de vier musea van hedendaagse kunst in overleg zouden gaan.
Bovendien was het de bedoeling dat de V.K.C.
en het C.A.H.F. een rol zouden spelen op het
vlak van de internationalisering van de werking van onze musea.
K.B.: Manfred, jij was destijds als directeur van
het Groeningemuseum betrokken bij de stichting van de Vlaamse Kunstcollectie. Hoe heb jij
de oprichting beleefd?
Manfred Sellink: Klaarblijkelijk waren wij
acteurs die zich slecht lieten regisseren…
Het was voor ons vanaf het begin duidelijk
dat het centraliseren van de ateliers voor
behoud en beheer geen goede zaak was,
zoals trouwens reeds was aangetoond in
Nederland en Frankrijk, waar zulke operaties faliekant waren afgelopen. Dat de
inrichtende machten van de drie musea verschillend zijn – het K.M.S.K.A. is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap, het
Groeningemuseum maakt deel uit van de
overkoepelende structuur van Brugse
musea, het M.S.K. is een stedelijk museum
– maakt zo’n constructie bovendien nog vele
malen complexer. Toen de oprichting van
een nieuw instituut voor behoud en beheer
van de baan was, zijn we gaan samenzitten
om te kijken welke mogelijkheden tot synergie we zelf zouden kunnen bedenken. Wat
bindt ons? Waar kunnen we elkaar versterken? Hoe kunnen we onze werking internationaliseren? We kwamen tot de conclusie
dat de Vlaamse overheid ons terecht had
gewezen op tekortkomingen op het vlak van
behoud en beheer en een aantal andere
beleidsaspecten, waaronder de internationalisering. Op die vlakken hebben we de
krachten gebundeld. De bottom-up-benadering wierp goede resultaten af, al gingen er
soms ook zaken mis, maar dat hoort erbij.
K.B.: Welke rol speelt de Vlaamse Kunstcollectie
op het vlak van collectiebeleid? Daarover heb ik
op de website van de V.K.C. geen informatie
kunnen terugvinden.
M.S.: Je benoemt meteen de achilleshiel van
de V.K.C. Het is een van mijn grootste frustraties. Het project van de Vlaamse
Kunstcollectie omvat een hele rits resulta-

ten waar ik bijzonder trots op ben, de onlinecatalogus om maar één voorbeeld te noemen, maar op het vlak van het collectiebeleid
zijn we tot nog toe tekortgeschoten. Ik had
gehoopt dat we tot een veel scherper collectiebeleid en tot een veel actievere collectieuitwisseling zouden zijn gekomen.
K.B.: Waarom is dat tot dusver niet gelukt?
M.S.: Wie een gemeenschappelijk collectiebeleid tot stand wil brengen, loopt tegen psychologische en emotionele muren.
Conservatoren en andere museummedewerkers staan pal voor hun collectie en hebben
uitgesproken ideeën over mogelijke nieuwe
aanwinsten. Dat is hun sterkte, maar het
staat de samenwerking met andere museale
instellingen in de weg. Dat zijn obstakels die
je wereldwijd in musea aantreft.
K.B.: Herken je dat, Els?
E.S.-B.: Ja, zonder meer. Ondanks het feit
dat we in ons beleidsplan heel duidelijk hebben aangegeven dat het de bedoeling is om
de dialoog aan te gaan op het vlak van het
collectiebeleid, zijn we daar onvoldoende of
niet in geslaagd.
K.B.: Waarom niet?
E.S.-B.: De belangen van de individuele
instellingen halen het op het geloof in een
gemeenschappelijke agenda. Die is er nochtans wel degelijk. Neem nu de problematiek
van het auteursrecht. Het heeft weinig zin
om dat per instelling op te lossen. Het is veel
efficiënter om slechts één expert terzake aan
te stellen.
M.S.: Het auteursrecht is inderdaad een zeer
complexe materie. Dat kan je als individuele
instelling amper behappen. De expertise die
je daarvoor moet inhuren, is specialistisch
en bijgevolg uitzonderlijk duur. Door samen
te werken zouden wij, zowel in Vlaanderen
als in de Europese Unie, een beetje kunnen
wegen op de ontwikkelingen, en dat zou zeer
uitzonderlijk zijn. Een oplossing van de problematiek van het auteursrecht is van cruciaal belang voor onze sector.
E.S.-B.: Een ander aspect is governance, goed
bestuur. Er is wat dat betreft nog een heel
lange weg af te leggen in de musea van het
C.A.H.F., wellicht ook in andere musea in
Vlaanderen. Dat heeft te maken met het feit
dat het relatief jonge structuren zijn. Als je
het bestuur op orde krijgt, heb je al heel veel
bereikt. Precies door samen te werken kan
je die lange weg aanzienlijk inkorten.
Hetzelfde geldt voor de specifieke profielen
van de musea. Voor ons is duidelijk wat de
kwaliteiten zijn van de vier instellingen.
Voor het publiek is dat minder helder. We
zouden de profielen beter kunnen communiceren. Ook de internationale profilering
wordt beter gezamenlijk aangepakt, maar
de directeuren van de musea van hedendaagse kunst willen eigenlijk nog altijd niet
met elkaar in gesprek treden. Dat is een
pijnlijke conclusie.
K.B.: Waaraan ligt dat?
E.S.-B.: Het heeft wellicht te maken met
grote verschillen in hun visies op het veld.
Daarnaast mogen we niet vergeten dat de
instellingen zelf in uiterst moeilijke omstandigheden functioneren. Hoe kan je samenwerken als je het gevoel hebt dat je eigen
positie bedreigd wordt? Het is een grote uitdaging om niet te verzanden in een soort
van institutional engineering, waarbij een
museum constant in een overlevingsmodus
verkeert en alleen maar zichzelf in stand
houdt.
K.B.: Jos, was jij als Administrateur-Generaal
op de hoogte van de problemen die Els aanstipt?
J.V.R.: Ja. Door een gebrek aan samenwerking worden veel kansen gemist. Dat is een
objectieve vaststelling. Wij hebben altijd
gepleit om de instellingen zelf aan zet te
brengen, maar we moeten constateren dat
zij die verantwoordelijkheid tot op de dag
van vandaag weigeren op te nemen.
Blijkbaar slaagt men er niet in om vanuit de

eigen identiteit, die op zich totaal niet problematisch is, een metaverhaal te schrijven,
terwijl dat de internationale positie van
onze instellingen wel degelijk zou kunnen
versterken.
K.B.: Zou ik die analyse ook als een vorm van
zelfkritiek mogen zien? Jij hebt als
Administrateur-Generaal toch sleutels in handen gehad om de impasse waarin het C.A.H.F.
verkeert te doorbreken?
J.V.R.: Dat is deels een illusie. Welke sleutels
hadden we in handen? We hebben een heel
intense dialoog gevoerd met de verschillende directeuren. Ten tweede hebben we
pogen te sturen met financiële prikkels. De
regering wou wat dat betreft niet ver gaan.
125.000 euro – het werkingsbudget van
het C.A.H.F. – is peanuts; met zo’n klein
bedrag kan je geen schot in de zaak krijgen.
Ook de onderfinanciering van de landelijke
musea door de Vlaamse Gemeenschap heeft
als gevolg dat de instellingen niet geneigd
zijn om samen te werken.
K.B.: Op welke manier kunnen de moeilijkheden waar Els en Jos over spreken worden opgelost?
M.S.: Het is deels een mentaliteitskwestie. De
eerste voorwaarde is dat de directies overeenkomen en de intentie hebben om samen
te werken. Als die wil er niet is, dan bieden
geld noch structuren soelaas. Als ik de V.K.C.
in beschouwing neem, dan ben ik optimistisch omdat in Antwerpen, Brugge en Gent
nieuwe directies zijn aangetreden. Ik heb het
gevoel dat we veel meer openstaan voor
samenwerking, ook op het vlak van de collecties. Eindelijk – na al die jaren – slagen we
erin om transparant met elkaar te communiceren, ook over de tentoonstellingen en
aankopen die we willen realiseren. Wat mij
echter zorgen baart, is de financiering. Onze
instellingen krijgen te weinig middelen van
de Vlaamse Gemeenschap. Het totale budget
van de Brugse musea bedraagt ongeveer 15
miljoen euro, waarvan de Vlaamse Gemeen
schap 8 procent bijdraagt. Het komt dan niet
geloofwaardig over dat diezelfde Vlaamse
Gemeenschap middels een structuur als het
V.K.C. impulsen denkt te kunnen geven aan
de samenwerking tussen de musea. Hoe kan
de Vlaamse Gemeenschap ervan uitgaan dat
ze kan bepalen op welke punten de musea
moeten samenwerken? Als je hoort dat de
Vlaamse Gemeenschap slechts 125.000
euro uittrekt voor de werking van de V.K.C.,
dan weet je dat ze geen been heeft om op te
staan. De stimulerende en regisserende rol
van de Vlaamse Gemeenschap is eenvoudigweg niet geloofwaardig. De structurele
onderfinanciering van de musea door de
Vlaamse overheid valt bovendien samen met
wat ik een opkomend stedelijk chauvinisme
zou willen noemen: het eigen culturele
beleid van de steden gaat prevaleren boven
gemeenschappelijke inspanningen. Deze
twee tendensen baren me zorgen.
J.V.R.: Wat de V.K.C. betreft ben ik redelijk
overtuigd dat er een draagvlak is om samen
te werken. Met betrekking tot het C.A.H.F.
ben ik veel minder optimistisch.
E.S.-B.: De directies van de vier musea
beschouwen hun eigen museum te veel als
een persoonlijk project. Dat is een factor die
het overleg op dit moment bemoeilijkt.
Persoonlijke visies op het eigen museum
bepalen de discussies, terwijl die in het teken
zouden moeten staan van een breed, overkoepelend maatschappelijk project.
3. Het Vlaamse museale landschap
K.B.: De Vlaamse Kunstcollectie heeft zopas,
deels naar aanleiding van de recente besparingen, een notitie verspreid die handelt over het
Vlaamse museale landschap. Manfred, kan je de
belangrijkste ideeën uit de notitie naar voren
brengen?
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M.S.: Er zijn stemmen opgegaan om instellingen te formeren die zich zouden moeten
focussen op één van de domeinen van de
museale werking. Zij zouden bakens moeten
worden op het gebied van publiekswerking,
behoud en beheer, onderzoek of wat al niet
meer. De V.K.C. is uitdrukkelijk gekant tegen
deze benadering. We kiezen resoluut voor
een vorm van horizontale samenwerking
tussen de instellingen. Precies de identiteit
en de sterktes van de instellingen moeten
voor ons het cement van de samenwerking
met andere instellingen vormen. Een museum dat zich herkent in de identiteit en de
sterktes van een ander museum, kan bij zo’n
alliantie aansluiten. Dat hoeft niet te beletten dat het met betrekking tot andere museale taken contact zoekt met een instelling die
daar niet bij betrokken is. Een instelling zou
dus op een aantal samenwerkingsverbanden kunnen intekenen.
K.B.: Jos, welke visie sta jij voor?
J.V.R.: Ik ben ook een voorstander van de
formering van netwerken of coalities. De
samenwerking moet op een inhoudelijke en
dynamische wijze worden ingevuld. Daar is
men tot dusverre nog niet in geslaagd.
E.S.-B.: Ik ben het met Jos eens, maar ik zou
nog een argument willen toevoegen.
Museumland Vlaanderen bestaat uit een
hele grote groep van middelgrote en kleine
instellingen. Heel veel van onze musea zijn
van onderuit gegroeid. De collecties zijn
specifiek, haast persoonlijk en ze zijn ook
goed regionaal verankerd, wat met hun particuliere ontstaansgeschiedenis te maken
heeft. Het is met andere woorden geen institutioneel verhaal. We hebben ook geen
grote vlaggenschepen zoals onze buurlanden. Daarvoor kunnen heel veel verklaringen worden gegeven, bijvoorbeeld de al bij
al recente regionalisering van de culturele
bevoegdheden. De uitbouw van Grote
Instellingen, waarvoor sommige politici
openlijk pleiten, zie ik als een bedreiging
voor het Vlaamse museale landschap.
Gedreven door een vorm van overlevingsdrang verklaren een aantal museumdirecteurs zich te kunnen vinden in dat soort
ideeën. Ik geloof er niet in. Ik denk dat we de
kleine en middelgrote musea moeten koesteren. We kunnen er volgens mij ook internationaal mee scoren. Een museum dat een
volledig overzicht zou bieden van de
Belgische kunst sinds 1945 is voor mij een
achterhaald concept. Buitenlandse professionals zijn al een tijdje op zoek naar nieuwe
erfgoedmodellen en andere manieren om
geschiedenis te schrijven. Men is stilaan uitgekeken op de multinationale en monopolistische museummolochs.
K.B.: Kan jij je vinden in dit betoog, Manfred?
M.S.: Ja en nee. Engelse en Nederlandse studies wijzen uit dat juist die kleine en middelgrote musea het zwaarst getroffen worden.
Dat heeft niet alleen met teruglopende
financiering te maken, maar ook met de
toenemende vraag naar professionalisering
en de hoge eisen op alle domeinen: behoud
en beheer, fundraising, publiekswerking,
juridische kwesties… De lat wordt op tal van
terreinen steeds hoger gelegd. Voor die kleine en middelgrote instellingen is het volstrekt onmogelijk aan het worden om op al
die gebieden expertise in huis te hebben. Ik

wil erop wijzen dat er inmiddels al middelgrote musea failliet zijn gegaan in Europa.
Anderzijds koester ik die schaalgrootte en
de lokale of regionale verankering. Van het
concentreren van al die collecties op een of
enkele plekken ben ik zeker geen voorstander. De enige uitweg die ik zie, is die van de
samenwerking, met name op het vlak van
fundraising, juridische knowhow, behoud
en beheer enzovoort.
E.S.-B.: Ja, de krachten moeten worden
gebundeld om de schaal van de kleine en
middelgrote instellingen te kunnen bestendigen. Verder denk ik dat het heel belangrijk is
dat we over een veld nadenken op basis van
wat uiteindelijk steeds overleeft, de collecties.
Een infrastructurele inhaaloperatie is ook
noodzakelijk, maar toch denk ik dat de aandacht eerst dient uit te gaan naar de versterking van onze collecties. De aankoopbudgetten zijn nu werkelijk zeer laag. Met sterkere
collecties zijn we ook betere partners voor
onze buitenlandse evenknieën. De versterking van de collecties moet de basis zijn van
een toekomstplan. We betrekken daar best de
vele private verzamelaars bij die ook denken
aan de bestemming van hun patrimonium.
Rekening houdend met de specificiteit van
ons veld, moeten we kijken met welke instellingen we dat kunnen realiseren.
J.V.R.: Ik ben het daar volledig mee eens. We
hebben wat dat betreft ook beleid ontwikkeld. Ik denk bijvoorbeeld aan het
Topstukkenfonds, de Kunstkoopregeling en
de Successierechtenregeling. De administratie heeft heel veel werk in deze regelingen
gestoken om het aankoopbeleid te stimuleren. Helaas zijn ze niet operationeel. Alles
staat administratief op punt, maar het is
wachten op groen licht van de politiek verantwoordelijken.
M.S.: Dat zijn inderdaad politieke keuzes.
Het Indemniteitsdecreet – dat de invoering
van een staatsgarantie voor buitenlandse
bruiklenen inhoudt – is ook al een hele poos
klaar. Het had reeds de vorige legislatuur
geïmplementeerd kunnen worden, maar
dat is niet gebeurd.
K.B.: Wat is jouw reactie op het voorstel van
Els om eerst en vooral in te zetten op de versterking van de collecties?
M.S.: Ik ben van oordeel dat prioritair moet
worden ingezet op de infrastructuur. Als je
keuzes moet maken, dan vind ik het belangrijker om met name de gebouwen van de
musea van moderne en hedendaagse kunst
aan te pakken. Voor de kleinere stedelijke
musea dienen noden in verband met depotruimten en andere faciliteiten te worden gelenigd. In een ideale wereld heb je tegelijkertijd
aandacht voor collectievorming en infrastructuur, maar het heeft weinig zin om te
dagdromen over dingen die geen werkelijkheid zullen worden. Ik ben echter niet overdreven optimistisch over grote investeringen
op welk vlak dan ook tijdens deze legislatuur.
K.B.: De V.K.C.-notitie waar ik reeds naar verwees, omvat een tabel waarin enerzijds alle
museale taken zijn weergegeven, en anderzijds
alle instellingen – zowel musea als andere instituten: steunpunten, expertisecentra, bemiddelende instanties – die een of meer van die taken
waarnemen. Uit die tabel kunnen twee conclusies worden getrokken: heel veel instellingen
doen hetzelfde, maar bepaalde taken worden

door niemand verricht. Tot welke actie nodigt
die tabel in feite uit?
M.S.: De V.K.C. bepleit dat er een landschaps
tekening zou worden gemaakt waarin álle
instituten worden opgenomen. Voor ons
moet bijvoorbeeld de rol van de steunpunten
opnieuw worden bekeken. Wij houden in
dat verband helemaal niet vast aan onze
eigen structuur. Misschien moet een nieuwe, kleine, flexibele organisatie worden
opgericht die de motor van echte structurele
samenwerking kan zijn? In het verleden
kantte de V.K.C. zich tegen de toetreding van
andere musea tot haar overlegstructuur; nu
staan we open om andere instellingen bij
onze werking te betrekken. We hebben dit
ingebracht in de discussie met de directies
van alle landelijk erkende musea, waar trouwens ook het C.A.H.F. bij betrokken is.
E.S.-B.: Ik sta open voor het voeren van deze
discussie. Het heeft geen zin om een samenwerkingsverband te verdedigen dat niet nuttig is. Het moet een faciliterende, dienende
structuur zijn die ervoor zorgt dat de instellingen worden versterkt. Als dat op een
andere manier moet worden vormgegeven,
dan ben ik bereid om hierover te spreken.
4. De gevolgen van de interne
staatshervorming
K.B.: In de genoemde notitie neemt de V.K.C.
ook een standpunt in met betrekking tot de op til
zijnde interne staatshervorming. Omdat de provincies hun bevoegdheden omtrent cultuur zullen verliezen, zal het Vlaamse museale landschap grondig worden hertekend. Het bestuur
en de financiering van de provinciale musea zullen ofwel door de steden, ofwel door de Vlaamse
Gemeenschap worden overgenomen. Eerste
opvallende feit is dat de V.K.C. erin geslaagd is
om over zo’n gevoelige kwestie een gezamenlijk
standpunt in te nemen.
M.S.: Wij hebben geen standpunten ingenomen ten opzichte van individuele instellingen, laat dat duidelijk zijn. De V.K.C.
staat, zoals gezegd, een horizontale samenwerking tussen de instellingen voor.
K.B.: Els, hoe kijk jij tegen die interne staatshervorming aan?
E.S.-B.: Een van de vier C.A.H.F.-musea is
een provinciaal museum, Mu.ZEE in
Oostende. Over de toekomst van die instelling wordt volop gespeculeerd. Wordt het
een stedelijk instituut of wordt de Vlaamse
Gemeenschap de voogdijoverheid? Indien
dat laatste het geval is, welke voorwaarden
zullen daaraan worden verbonden? In de
wandelgangen wordt verwoed gediscussieerd over fusieoperaties; er zijn tal van scenario’s in omloop, onder andere een samenwerking met het K.M.S.K.A. en een fusie
met het M HKA. De stad Oostende lijkt te
hebben afgehaakt en in Antwerpen kunnen
de collecties worden versterkt. Alle verhalen over Mu.ZEE hebben een Antwerps
randje – Antwerpen blijkt de place to be. Ik
begrijp die pragmatische reflex, maar het
zou wenselijk zijn dat het debat op inhoudelijke gronden wordt gevoerd. Wat betekent
de collectie van Mu.ZEE inhoudelijk? Wat
zou op basis daarvan de juíste herbestemming van die collectie zijn? Is het toch niet
beter om die collectie te behouden voor
Oostende? Die inhoudelijke argumentatie
ontbreekt volledig. We zouden dat gesprek
zélf binnen de schoot van het C.A.H.F. moeten voeren, maar dat blijkt niet mogelijk en
dat vind ik ontzettend spijtig. In tegenstelling tot de V.K.C. zijn wij niet in staat om een
gemeenschappelijke visie te formuleren.
Waar liggen kansen? Wat zijn onze zwaktes? Welke keuzes moeten we maken? Op
welke manier moeten we verder met de collecties? Wat kunnen zinvolle fusies zijn?
Welke individuele posities moeten we absoluut behouden? Over al deze kwesties weet
het C.A.H.F. op dit moment geen gezamenlijk standpunt in te nemen. Doodjammer.
K.B.: In de notitie stelt de V.K.C. dat zij oproept
om niet over te gaan tot onlogische fusies en dat
de diversiteit van de individuele collecties moet
worden gevrijwaard. Manfred, wat is jouw
reactie op de plannen die momenteel circuleren
in de Vlaamse wandelgangen?
M.S.: De Vlaamse regering heeft de beslissing
genomen dat het K.M.S.K.A. de discussie
over de toekomst van Mu.ZEE en het
Raveelmuseum dient te regisseren, abstractie makend van de vraag of men daar in
Oostende of in de provincie Oost-Vlaanderen
oren naar heeft. De inhoudelijke inzet van
die fusie ontgaat me. Als ik naar Antwerpen
kijk, dan dringt zich volgens mij een andere

constructie op: een verregaande samenwerking tussen het Fotomuseum – een provinciaal initiatief – het M HKA en het K.M.S.K.A
– beide instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap. Het zijn drie musea die op een
zakdoek bij elkaar zitten. Op het gebied van
de beeldcultuur kan een prachtig verhaal
worden verteld van de Middeleeuwen tot nu.
Met betrekking tot Mu.ZEE lijkt het me heel
logisch dat we tot een vorm van samenwerking komen op de terreinen waarop ons
onderzoek en onze expertise elkaar overlappen. Ik denk dan met name aan de Ensor- en
Spilliaertverzamelingen. Het K.M.S.K.A.
beschikt over de grootste Ensorcollectie ter
wereld. Samenwerking met Mu.ZEE lijkt mij
niet meer dan vanzelfsprekend. Moet daar
een fusie uit volgen? Nee. Het enige wat ik
kan zeggen is dat wij vanuit het K.M.S.K.A.
en de V.K.C. ons best doen om de discussie op
inhoudelijke gronden te voeren, wel wetende
dat we niet het laatste woord hebben.
K.B.: Jos, heb jij in jouw lange carrière als ambtenaar een dergelijke grootschalige operatie
meegemaakt?
J.V.R.: Nee, dit is uniek. Dat men de bevoegdheden inzake kunst, cultuur en erfgoed van
de provincies afneemt en herverdeelt, is zonder meer ingrijpend, zeker als je weet dat de
provincies op het vlak van erfgoed een zeer
grote rol hebben gespeeld. Wat mij echter
opvalt, is dat de discussie over de interne
staatshervorming wordt aangevuurd vanuit
het departement Binnenlandse Zaken. Op
die manier wordt het een puur administratieve operatie. De inzichten vanuit het veld
worden compleet genegeerd. Manfreds stelling over Mu.ZEE en K.M.S.K.A. kan ik volkomen volgen, maar waarom wordt niet ook
het M.S.K. hierbij betrokken? Dat gebeurt
niet omdat het M.S.K. een Gents museum is.
Het is totaal onbegrijpelijk. Wat moet er
gebeuren met de ‘grote kleine’ musea zoals
het Roger Raveelmuseum of Museum
Dhondt-Dhaenens? Dat zijn geen onbelangrijke spelers. Hoe leggen we verbanden tussen de stedelijke en Vlaamse instellingen en
de federale instituten, die onze belangrijkste
verzamelingen herbergen? Het departement
Cultuur zou het debat met inhoudelijke
argumenten moeten voeden. De minister
zou zelf met een landschapstekening moeten komen, gevoed door gesprekken met vertegenwoordigers van het museale veld. Ik
stel vast dat dit niet of onvoldoende gebeurt,
met alle gevolgen van dien. Dat men op die
manier met een werkveld omgaat, is volgens
mij echt geen goede zaak. Deze aanpak kan
alleen maar tot nog grotere brokken leiden.
De regering wil deze operatie tenslotte op
een bijzonder korte termijn afronden. Op 1
januari 2017 moet alles in kannen en kruiken zijn. Dat is waanzinnig.
K.B.: Hoe kan dit nog worden gerepareerd? Wat
zijn mogelijke oplossingen?
J.V.R.: Ik zie slechts één mogelijkheid: dat de
instellingen zelf een gezamenlijk gedragen
en stevig beargumenteerde visie uitwerken
en de politici met een doortimmerd plan
onder druk zetten. De politieke klasse kan
enkel op deze wijze tot andere inzichten en
werkwijzen worden gebracht.
K.B.: Beschouw je de notitie van het V.K.C. als
zo’n document?
J.V.R.: Ja, het is in elk geval een goed begin.
K.B.: Als je dat document als een goed begin
ziet, hoe zie jij dan het vervolg, Manfred?
M.S.: Zonder te weten hoe Jos hier tegenaan
zou kijken, bewandelen we de weg die hij
net uittekende. Samen met FARO, het
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed,
en de directies van de 23 landelijk erkende
musea werken we aan een nota die we aan
de Minister van Cultuur zullen overhandigen. Gezien het gebrek aan overleg tussen al
deze spelers tijdens de afgelopen vijftien jaar
is de intensieve gedachtenwisseling die goed
anderhalf jaar geleden op gang is gebracht
een primeur. We hebben vorig jaar zelfs
gemanifesteerd op het Martelaarsplein! Ik
geloof echt in de kracht van samenwerking
en solidariteit. We moeten het niet over alles
eens zijn, maar het innemen van gemeenschappelijke standpunten is echt belangrijk.
Er wordt nu hard gewerkt. Zal dat helpen?
Als we geen poging doen om tot gezamenlijke standpunten te komen, dan zijn we bij
voorbaat verloren.
Transcriptie: Wim Lievens
Redactie: Koen Brams
De paneldiscussie vond plaats op 6 september 2015 in het S.M.A.K. (Gent).
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WHITE SQUARE, 2015
painted papier-maché on painted board
98 x 98 x 4 cm

JAN SCHOONHOVEN JR.
BOGERTGALLERY
ZEEDIJK-HET ZOUTE 732 · B-8300 KNOKKE-HEIST
WWW.BOGERTGALLERY.BE
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Deweer gallery

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat, 1050 Brussels, Belgium
www.xavierhuf kens.com + 32(0)2 639 67 30

Jan FaBre
30 Years / 7 rooms
tot 20.12.2015
Om hun 30 jaar samenwerking te vieren, bouwt Jan Fabre
in Deweer Gallery 7 thematische kamers doorheen de hele galerie.
Een unieke kijk - van de vroegste objecten, sculpturen, tekeningen en installaties
tot de meest recente en nieuwe werken - op het oeuvre
van één van de meest belangrijke kunstenaars van onze tijd.

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

Deweer gallery

DWR nov 2015.indd 1

TiegemsTraaT 6a 8553 OTegem Belgium
www.deweergallery.com

+32 (0)56 644 893

13/10/2015 10:20:27
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Nieuws
RijksakademieOPEN en Amsterdam Art Weekend.
Van 26 tot 29 november tonen 46 kunstenaars nieuw werk
in hun atelier tijdens RijksakademieOPEN. Het publiek kan
projectruimtes en werkplaatsen bezoeken en deelnemen
aan rondleidingen. Dit evenement valt samen met het
Amsterdam Art Weekend, dat vier dagen lang aandacht
besteedt aan jong talent in de hedendaagse beeldende
kunst. Zo’n dertig galeries openen hun deuren en organiseren speciale tentoonstellingen, performances, lezingen en
artist talks. Kunstenaarswerkplaatsen, musea en instituten
leveren bijdragen in de vorm van videokunst, performances, debatten en tentoonstellingen. Meer info via amsterdamart.com en rijksakademie.nl.
zaalzicht van de tentoonstelling ‘Connexions One. Belgian Art 1945-1975’
in het maurice verbaert Art center

Ruta Butkute tijdens RijksakademieOPEN 2014. Foto: Roy Taylor

Natasha Ginwala is curator CONTOUR 8. Natasha
Ginwala is aangesteld als curator voor CONTOUR 8. De
achtste editie van CONTOUR zal plaatsvinden in de lente
van 2017 op verschillende locaties in Mechelen. Ginwala is
een onafhankelijke curator, onderzoeker en schrijver.
Recente projecten van haar zijn My East is Your West, in
samenwerking met Shilpa Gupta en Rashid Rana op de 56e
Biënnale van Venetië, Mind Moves Matter in L’appartement
22, Rabat, en Corruption…Everybody Knows als onderdeel
van e-flux journal issue 65, SUPERCOMMUNITY. Ze maakte
deel uit van het artistieke team van de 8e Berlin Biennale
(met Juan A. Gaitán) en cureerde The Museum of Rhythm op
de Tapei Biënnale 2012 (met Anselm Franke). Van 2013 tot
2015 leidde ze het curatoriële project Landings bij Witte de

Brian Calvin
The End of Messages

School of Missing Studies,
1 nov — 17 jan, M HKA

AIR Tailor
Made
Baptiste Croze &
Lodewijk Heylen
26 nov, 20u

AIR Tailor
Made

AIR
Antw
erpen

Oosterweelsteenweg 3
2030 Antwerpen

Lennart Lahuis
16 dec, 20u

Residenten
Lennart Lahuis (NL)
1 okt — 31 dec
Baptiste Croze (FR)
1 okt — 30 nov
Lodewijk Heylen (BE)
1 nov — 31 dec
Robert Salanda (CZ)
1 jan — 31 maart
Alice De Mont (BE)
1 jan — 31 maart
Niek Hendrix (NL)
1 jan — 31 maart
Victoria Wigzell (ZA)
1 jan — 31 maart

Dit eerste seizoen 2015-2016 bijt HELD (Wilfried Huet,
Dirk Engelen, Stella Lohaus en Isabel Devriendt) de spits af.
Voor de eerste tentoonstelling nodigde HELD drie kunstenaars uit die tot drie verschillende ‘generaties’/‘momenten’
behoren, op grond van een gelijkaardige focus in hun werk.
De toeschouwer wordt uitgenodigd zelf de samenhang te
ontdekken. (mariondecanniere.com)
Op 19 september is in Antwerpen aan de Mechelsesteenweg
het maurice verbaet Art center (mvAc) geopend met de tentoonstelling Connexions One. Belgian Art 1945-1975. Dit
initiatief van het verzamelaarsechtpaar Caroline en
Maurice Verbaet zal zich in hoofdzaak richten op de
Belgische kunst uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. De
tentoonstellingen zullen worden opgebouwd vanuit de collectie en aangevuld met bruiklenen. De expositieruimte
beslaat meer dan 1.500 m². Het mvAc wil een fundamentele bijdrage leveren aan de promotie van de Belgische kunst
uit deze periode, zowel nationaal als internationaal. Op hetzelfde moment is ook de Maurice Verbaet Gallery van start
gegaan, die met 500 m² expositieruimte aandacht wil
schenken aan minder bekende, al dan niet levende kunstenaars. Ze opende met het werk van de Parijse schilder Pierre
Célice. De tentoongestelde werken zijn bestemd voor directe
verkoop. (verbaet.com)
In Eindhoven is de tentoonstellingsruimte en bookshop
van Onomatopee op 1 oktober verhuisd naar Willemstraat
27. Daar zet de organisatie haar programma dat is toegespitst op designed culture voort met eigen en gezamenlijke
tentoonstellingen, en publicaties. (onomatopee.net)

24.10.2015 – 17.1.2016

Lodgers #4

Sasmeesterwoning
a/d Royerssluis

www.airantwerpen.be
info@airantwerpen.be
GPS: Royersbrug of kruising
Oosterweelsteenweg/Letlandstraat

nov
2015—
jan 2016

Nieuwe ruimten en initiatieven. Op 11 september is aan
de Regentschapsstraat ter gelegenheid van de Brussels Art
Days de nieuwe permanente ruimte van INDEPENDENT
ingehuldigd met een tentoonstelling van John Stezaker,
gepresenteerd door de Londense galerie The Approach.
INDEPENDENT is een kunstbeurs uit New York opgericht in
2010 door galeristen Elizabeth Dee en Darren Flock. Zij stellen de expositieruimte beschikbaar voor de 120 galeries die

hebben deelgenomen aan de INDEPENDENT-shows.
Daarnaast organiseren ze in Brussel een beurs hedendaagse kunst die volgend jaar in april zal plaatsvinden in het
voormalige Dexia Art Center, waar 60 internationale galeries worden samengebracht.
Op 15 oktober heeft CENTRALE, het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel, een nieuwe laboratoriumruimte ingewijd. In CENTRALE.lab kunnen jonge beeldende kunstenaars uit de hoofdstad, na selectie door een
professionele jury binnen het kader van een projectoproep,
hun eerste persoonlijke tentoonstelling uitwerken. De nieuwe locatie aan het Sint-Katelijneplein biedt een ruimte van
70 m² verdeeld over twee verdiepingen. De stad Brussel wil
met dit nieuwe initiatief niet enkel ontluikend kunstenaarstalent ondersteunen, maar ook jonge curatoren en kunstcritici. (centrale-art.be)
Op 10 oktober is in Antwerpen aan de Leopoldstraat de
mariondecannière artspace geopend, in een pand waar
tegelijkertijd ook galerie Geukens & De Vil haar intrek heeft
genomen. Marion De Cannière heeft verschillende jaren
een galerie aan het Zuid uitgebaat. Met de non-profit
artspace gooit ze het over een andere boeg: ze wil een platform bieden aan onafhankelijke curatoren die samenwerken met zowel beginnende als meer gevestigde kunstenaars.

26 Nieuwe publicaties
27 Tentoonstellingsagenda

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

Brian Calvin, Vanishing Point, 2013; © Brian Calvin,
Courtesy Brian Calvin & Gallery Corvi-Mora, London
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Tim Van Laere
Gallery
Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerp
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

We will begin by drawing, we
shall continue to draw, and then
we shall draw some more
Georg Baselitz, Gust. De Smet,
James Ensor, Kati Heck, Anton
Henning, Mike Kelley, Susan Te
Kahurangi King, Edward Lipski,
Jonathan Meese, Francis Picabia,
Tal R, Ed Templeton, Torey
Thornton, Rinus Van de Velde
t/m 28/11

Tomasz Kowalski
03/12–23/01

Zeno X Gallery
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)

Hidden archive
Charif Benhelima
t/m 28/11

wazig zien, zachte kleur
vervorming, maar snelle
handbewegingen
Sigtryggur Berg Sigmarsson
opening 03/12, 18:00
t/m 26/12

mijne gallerist is ne Fransen tist
Gerard Herman
Toneelstuk
03/01, 20:00

Sine Van Menxel

opening 09/01, 18:00
t/m 30/01

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

Living The Dream
Tim Volckaert
tot 21/11

Stefan Peters

Opening 03/12
03/12–09/01

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

Moments To Treasure
Daniel Spoerri
29/11–31/01

Object Oblige
Daniel Spoerri

in de Verbeke Foundation
www.verbekefoundation.com
15/11–31/03

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

Dominique Stroobant
t/m 29/11

Faceness
Kurt Ralkse
03/12–23/01

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)

Open For New Challenges
Geoffrey de Beer &
Karina Beumer
t/m 19/12

LLS 387
ruimte voor
actuele kunst
(vzw)

Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sun, 14:00–18:00
tussen 21/12–13/01 op afspraak

( 1³ ) ² = 1
Leon Vranken

Tijdens de opening boekpresentatie:
Line drawings, Leon Vranken (Mousse
Publishing). Met tekstbijdragen van
Chris Fitzpatrick, Katerina Gregos
en Lorenzo Benedetti.
t/m 24/01

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)

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

The village and its ghosts
Yun-Fei Ji
t/m 19/12

Walgrove
Kim Jones
t/m 19/12

Joris Vandemoortel Meets
AF Vandevorst

Bart Stolle

Gauthier Oushoorn

Jan De Maesschalck

20/11–22/11

27/11–16/01

Two kinds of memory
and memory itself
Max Pinckers
22/01–06/03

Stilll

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

Crossing
Laura Henno

Vernissage 29/10, 19:00–22:00
29/10–19/12

Opening 17/01
17/01–27/02

Opening 17/01
17/01–27/02

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

Bright Absent
Marc Kennes
t/m 10/01

Stieglitz19

Eva Steynen.
Deviation(s)

At Amber
Chad Moore

Las huellas de la erosión
en Koekenstad
Sabrina Montiel-Soto

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

15/11–09/01

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

Here be lions
Isabel Miquel Arques
20/11–09/01

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

Finissage & Performance: 22/11, 15:00
t/m 22/11

Touch-Line(s) #2
Aurélie Gravas, Benoît Félix,
Io Oostveldt, John Van Oers,
Laure Forêt, Michel Vaerewijck,
Michiel Alberts, Nicoline van
Stapele
06/12–31/01

2
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With Center for Contemporary Art en partnerorganisaties
(met Vivian Ziherl). Ginwala studeerde Visual Studies aan de
School of Arts and Aesthetics (Jawaharlal Nehru University)
in New Delhi en nam deel aan de Appel Curatorial
Programme, Amsterdam (2010-2011). Ze schreef over
hedendaagse kunst en cultuur in magazines en tijdschriften
als The Exhibitionist, e-flux journal, Ibraaz en Afterall, en leverde bijdragen voor vele andere publicaties. Thematisch wil
Ginwala de achtste editie van CONTOUR enten op de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Mechelen, toen de stad het
juridische centrum van de Nederlanden was. Ze wil ‘rond
het onderwerp van de rechtspraak en het belang ervan voor
de samenleving werken, vanuit zowel een esthetisch als een
ethisch perspectief ’. (contourmechelen.be)
Catalogus Museumcultuur Strombeek/Gent. Sinds
januari 2013 organiseert Cc Strombeek tentoonstellingen
in samenwerking met het S.M.A.K. in Gent onder de noemer Museumcultuur Strombeek/Gent. Het project loopt nog
tot en met 2016. Het omvat jaarlijks twee projecten waarbij
een thematiek wordt uitgediept aan de hand van de
S.M.A.K.-collectie. De werken uit die collectie worden aangevuld met werken uit privécollecties en nieuwe producties.
De eerste helft van dit initiatief (2013-2014) is nu gedocumenteerd in een catalogus getiteld Museum, uitgegeven in
samenwerking met MER. Paper Kunsthalle. De publicatie
bundelt de volgende vier projecten: About Waves, over schilderkunst (in 3 delen); Upside Down, over beeldhouwkunst en
dans (in 2 delen); The Ever Changing Body, over mensbeeld en
identiteit (in 3 delen); Arte Povera A-Z: over arte povera (in 2
delen). Op gelijkaardige wijze nemen ze telkens de jaren zestig als startpunt en focussen ze op artistieke drijfveren met
een uitgesproken emanciperend maatschappelijk streven.
Er was werk te zien van onder meer Franz West, Daniel
Buren, Raoul De Keyser, Sol LeWitt, Gerhard Richter, Andy
Warhol, Giovanni Anselmo, Gilberto Zorio, David Zink Yi,
Manon de Boer en Mark Manders. Met foto’s van Dirk
Pauwels worden de tien tentoonstellingen visueel geëvoceerd. In een apart deel worden de 25 nieuwe producties
voorgesteld. Een essayistisch tekstgedeelte zorgt voor
beschouwingen bij de tentoonstellingen of voor kunsthistorische aanvullingen. Auteurs zijn Roland Jooris, Wim Van
Mulders, Nicola Setari, Frederik Leen, Christel Stalpaert,
Patrick Van Rossem, Ulrich Loock, Jacques Charlier, Rik
Pinxten, Silvano Manganaro, Francesco Poli, Tommaso
Trini, Cornelia Lauf, George E. Lewis, Francis Smets,
Philippe Van Cauteren, Hans De Wolf, Pascal Gielen, Luk
Lambrecht en Lieze Eneman. (ccstrombeek.be)

Ludion start webwinkel digitale kunstboeken. Samen
met gewezen communicatieadviseur Noël Slangen en internetspecialist Dominique De Rijcke lanceert Peter Ruyffelaere
van uitgeverij Ludion onder de naam Musebooks een
wereldwijde webwinkel voor digitale kunstboeken en tentoonstellingscatalogi. De site zou garant moeten staan voor
een nieuwe digitale leeservaring, specifiek voor boeken over
kunst. Uiteindelijk beperkt die nieuwe ervaring zich tot de
handige zoomfunctie, zoals die bijvoorbeeld ook op een site
als lukasweb.be wordt aangeboden. Het navigeren in een
boek van enkele honderden pagina’s verloopt in de bètaversie behoorlijk moeizaam. Dat een digitale versie van een
kunstboek een pak goedkoper uitvalt, is natuurlijk mooi
meegenomen. De site moet tegen het einde van 2015 voor
het publiek toegankelijk zijn. (musebooks.com) (D.M.)

volle videokunstenaar de kans te geven om zich verder te
ontplooien als artiest. Laureaat Mosquito is beeldend kunstenaar, performer, muzikant, schrijver, poëet en provocateur, en werkt rond thema’s als identiteit, maatschappij,
naties, geloof en burgerschap. (contour7.be)

Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 2015. Op 10 september werden de laureaten van de Young Belgian Art Prize
bekendgemaakt. De Crowet Young Belgian Art Prize
(€ 25.000) ging naar Emmanuelle Quertain, de Bozar Price
(€ 12.500) naar Hana Miletic, de Langui Prize (€ 12.500)
naar Emmanuel Van der Auwera, de ING Public Prize naar
Floris Vanhoof. Op de site staat te lezen dat de internationale
jury (Brigitte Franzen, Catherine Wood, Christoph Tannert,
Gaël Charbau en Lorenzo Benedetti) erg onder de indruk
was van ‘de kwaliteit van de tentoonstelling en de sterke lijn
in de kunst van de finalisten. Ook de manier waarop de werken subtiel zijn verweven met de ruimte intrigeerde de juryleden.’ Jammer dat bijna twee maanden na de uitreiking op
de site een kapitale fout ervoor zorgt dat je op de pagina van
Hana Miletic terechtkomt wanneer je de link naar
Emmanuelle Quertain aanklikt. Via een andere weg kan je
gelukkig toch achterhalen dat de hoofdlaureate ‘de broze
grens tussen schilderij en ruimte probeert aan te tonen’, dat
haar diptieken ‘eenzelfde fotografische ruimte tonen, telkens geplaatst in een ‘binnen-’ en ‘buiten-’omgeving’, en
dat je door haar werk naar het ‘punt wordt gebracht waar
het oog het schilderij en de ruimte met elkaar verbindt’. Of
hoe de belangrijkste Belgische kunstprijs een discours hanteert waarin het werk van zijn hoofdlaureate een nogal
onbeduidende indruk maakt. (youngbelgianartprize.com)
(D.M.)

Wissels

Prijs Bernd Lohaus toegekend aan Olivier Foulon. Op
9 oktober werd de vierde editie van de Prijs Bernd Lohaus
door Eva Wittocx (curator Museum M) uitgereikt aan de
Brusselse kunstenaar Olivier Foulon. Aan deze jaarlijkse
prijs, een initiatief van de Bernd Lohaus Stichting, is een
geldsom van € 10.000 verbonden. Foulon won in 2005 de
Prijs Jonge Belgische Schilderkunst. Zijn oeuvre omvat
publicaties, installaties, films en werken op doek. Hij hercombineert bestaand materiaal, beelden en verhalen uit de
kunstgeschiedenis, met de bedoeling nieuwe interpretaties
en lezingen mogelijk te maken. (http://users.telenet.be/
lls387)
Nástio Mosquito ontvangt eerste Cedric Willemen
Award. Op 26 oktober is, binnen de context van CONTOUR
7, de eerste Cedric Willemen Award uitgereikt aan de
Angolese kunstenaar Nástio Mosquito. Van in het begin
was Bouwgroep Willemen sponsor van kunstorganisatie
CONTOUR Mechelen vzw, die tweejaarlijks het werk van
internationale film-, video- en performancekunstenaars
naar Mechelen brengt. Aan die ondersteuning wordt nu
een andere invulling gegeven. De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis van Cedric Willemen, die in maart
van dit jaar op tragische wijze overleed. Willemen was een
21-jarige student film aan LUCA, School of Arts in Brussel.
De prijs ter waarde van € 2.500 is bedoeld om een belofte-

catalogus Museumcultuur Strombeek/Gent

POPPOSITIONS 2016 – Open Call. De alternatieve
Brusselse kunstbeurs POPPOSITIONS vertrekt voor haar
editie van 2016 vanuit het manifest Principles of Poetic
Economy (1970) van fluxuskunstenaar Robert Filliou en wil
daarbij aansluitend op zoek gaan naar alternatieve, experimentele vormen van economie. Binnen dit kader kunnen er
tot 29 november projecten ingediend worden die werk van
een of meerdere artiesten omvatten. (poppositions.com)

Nils van Beek is nieuwe artistiek leider van KiK. KiK
(Kunst in Kolderveen) heeft per 1 oktober Nils van Beek
aangesteld als de nieuwe artistiek leider. Van Beek (1974) is
partner en curator bij TAAK, een collectief van ontwikkelaars, adviseurs en producenten van kunstprojecten in het
publieke domein. Hij studeerde Kunstgeschiedenis en
Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en enige
jaren aan de Gerrit Rietveld Academie. Eerder werkte hij
behalve als curator voor SKOR | Stichting Kunst en
Openbare Ruimte als coördinator van Sandberg2/
Mariakapel in Hoorn en als theoriedocent aan de AKV/Sint
Joost en de HKU. Veel van de projecten die hij ontwikkelde
richtten zich op natuur, landschap en het landelijk gebied.
(kik-site.nl)

Lezingen
Indian Summer. Artist’s Lectures at De Ateliers.
Elizabeth Price op di 17 november, om 17u in De Ateliers,
Amsterdam (de-ateliers.nl).
A-Z lezingen. In deze reeks omtrent de nieuwste visies en
ontwikkelingen op vlak van design, architectuur en kunst
zijn volgende lezingen geprogrammeerd: op 17 november
Marthijn Klopper, op 24 november Annelys de Vet, op 1
december Lin Cheung, op 8 december Marije Vogelzang, op
14 december Francesca Torzo. Telkens op dinsdagavond om
20u in Zebrazaal – Z33, Zuivelmarkt 33, Hasselt. Toegang
€ 5. Reserveren via a-zlezingen.be.
Kunst & Architectuur – lezingenreeks Museum
Dhondt-Dhaenens. Naar aanleiding van de tentoonstelling Carol Bove / Carlo Scarpa vindt in Museum DhondtDhaenens nog volgende lezing plaats over de wisselwerking
tussen kunst en architectuur: wo 18 november om 20u
Frank Demaegd en architecten Coussée en Goris over de
galerieruimte van Zeno X Gallery. MDD, Museumlaan 14,
9831 Deurle (museumdd.be). Toegang € 10, inschrijven via
beatrice.pecceu@museumdd.be.
Congres: Kunst & Stad. Wat betekenen steden voor de
kunsten en wat betekenen de kunsten voor steden? In het
kader van het denkersprogamma Kunst & geld organiseert
de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten op 21 november een congres
over mogelijke toekomstscenario’s voor kunst en stad.
Koenraad Jonckheere schetst een historisch perspectief op
dit thema, Sas van Rouveroij van Nieuwaal gaat in op de

www.ateliersbaztille.nl
Beeldende kunst, schilderijen & sculpturen, fotografie, grafische vormgeving,
(interieur-)design, film- & videoproducties, graffiti en muurschilderingen.
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VERRE UITTRAP
F. van Dixhoorn

opening eindpresentatie
zondag 15.11 2015 12 uur

spreker Bas Kwakman
(directeur Poetry International)

tentoonstelling:
15.11 t/m 20.12 2015
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Section Enseignement

Atelier de sculpture
&
bien meubles
A VENDRE
par nécessité
Vente n° 10.076

Jan De Cock
vente aux enchères de la soirée
Amsterdam _ Londres _ New York

Entrée libre

jours de visites: chaque lundi _ mardi _ mercredi _ jeudi
du mois septembre _ octobre _ novembre _ decembre 2015 janvier _ février _ mars 2016

The Brussels Art_ Institute Rue Auguste Gevaert 15 _ 22 _ 24 Bruxelles 1070 _ Belgique
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hedendaagse situatie. In de namiddag is er een audiovisuele
presentatie van een creatieve visionaire denkoefening met
onder meer leden van de Jonge Academie, leden van de
KVAB en een aantal externe experts waaronder Katelijne
De Corte, Michiel Dehaene, Ugo Dehaes, Lionel Devlieger,
Frederik De Wilde, Eric Mannens, Maximiliaan Martens,
Pieter Martens, Lucien Posman, Noël Salazar, Karel Van
Haesebrouck en Bart Verschaffel. Locatie: Paleis der
Academiën, Brussel. Meer info en registratie via kvab.be.
KMSKB – Conférences du mardi. Naar aanleiding van
de tentoonstelling 2050 – A Brief History of the Future organiseren de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België een reeks lezingen waarin schrijvers, kunsthistorici
en filosofen spreken over het oeuvre van de deelnemende
kunstenaars. Thema’s als mondialisering, transitie, emotionele intelligentie en het hypermuseum komen daarbij aan
bod. Op 24 november spreekt S. Estève, op 1 december V.
Vandamme, op 8 december C. Leclercq, op 15 december M.
Draguet. De lezingen zijn in het Frans en vinden plaats in de
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
Regentschapsstraat 3, Brussel. Toegang € 8. (fine-artsmuseum.be)
Thursday Night in Het Nieuwe Instituut. Op 26 november kunstenaar Paolo Cirio over de gesurveilleerde ruimte en
hoe we de zeggenschap over onze persoonlijke gegevens kunnen terugwinnen tegen de achtergrond van het huidige veiligheidsapparaat. Op 3 december modeontwerper Jan
Taminiau over zijn inspiratiebronnen en over ambachtelijke
technieken. Op 10 december modeontwerpers Pascale Gatzen
en Saskia van Drimmelen, regisseur Margreet Sweerts en
curator Mizuki Takahashi over de sociale kracht van mode.
Telkens om 20u in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25,
Rotterdam. Toegang € 7,5. (hetnieuweinstituut.nl)
Integrated2015: Biennial international art & design
conference. Op do 26 en vr 27 november organiseert Sint
Lucas Antwerpen de tweejaarlijkse conferentie Integrated,
die een dialoog beoogt tussen kunst, design en samenleving.
Het programma vertrekt van een gelegenheidsmanifest getiteld The Change from within waarin grafisch kunstenaar
Hugo Puttaert stelt dat een grote paradigmaverschuiving is
begonnen, ook al lijkt de politieke wereld er zich hardnekkig
tegen te willen verzetten onder het mom dat er geen alternatief bestaat. Met in het achterhoofd het centrale belang
voor de artistieke creatie van principes als ‘less is more’,
‘serendipity’ en het ‘controversiële’, gaan de meer dan dertig
sprekers in op de mogelijkheid van een aanpak die fundamenteel afwijkt van de heersende normen. Het programma
loopt telkens van 8u30 tot 20u en vindt plaats in deSingel,
Desguinlei 25, Antwerpen (integratedconf.org).

Boomgaard (lector Art & Public Space Gerrit Rietveld
Academie) in zijn keynotelezing aan de hand van een
bloemlezing van gerealiseerde projecten de pro’s van kunst
in opdracht. Vervolgens modereert Chris Keulemans drie
duogesprekken met kunstenaars, bemiddelaars en
opdrachtgevers, die elk vanuit hun positie reageren op de
uitdagingen van kunst in de publieke ruimte. Minister van
Cultuur Sven Gatz sluit de dag af. Met onder meer de kunstenaars Charles Blondeel, Birthe Leemeijer, Stijn Van
Dorpe en Pieterjan Gijs, de bemiddelaars en experten Nils
van Beek, Ronald Van de Sompel, Griet Ivens, Sara Weyns,
Thérèse Legierse, Evelien Bracke, Mieke Mels en Tom Van
Imschoot, de lokale politici Joris Wijsmüller (Den Haag), Ilse
Uyttersprot en Ann Van de Steen (Aalst), en waarnemend
Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere. Locatie: KVS,
Arduinkaai 7, Brussel. Deelname is gratis. Meer info via
kunsten.be.
Witte de With: Asymmetrical Warfare. Witte de With
organiseert een serie lezingen en filmvertoningen die verband houden met oorlogsstudies, mediatheorie en geopolitiek. De uitgenodigde kunstenaar, academicus of ontwerper
bespreekt aan de hand van de vertoning zijn of haar onderzoek. Op di 15 december is Johan Grimonprez te gast. Hij
toont fragmenten uit zijn te verschijnen film Shadow World,
die handelt over de wereldwijde wapenhandel. Meer info via
wdw.nl.

Beeldende kunst
Stan Douglas: Interregnum. WIELS presenteert recent
film- en fotowerk van de Canadese kunstenaar Stan Douglas
(°1960). De expo is verspreid over de tweede, derde en vierde verdieping. Het gedeelte op de derde etage opent met The
Secret Agent, een filmadaptatie van de gelijknamige roman
uit 1907 van Joseph Conrad. Het boek werd al tweemaal
verfilmd, in 1936 door Alfred Hitchock onder de titel
Sabotage en in 1996 nog door Christopher Hampton. De
versie van Stan Douglas verplaatst het verhaal, dat zich oorspronkelijk in het anarchistisch milieu van Londen op het
einde van de 19e eeuw afspeelt, naar de periode van de
Anjerrevolutie in Portugal tijdens de jaren zeventig. De film
wordt geprojecteerd op zes schermen, die in twee rijen van
drie tegenover elkaar hangen. Ze maken het ruimtelijk traject dat de personages afleggen zichtbaar: telkens wanneer

een personage zich naar een andere plaats begeeft, verschuift de projectie naar een ander scherm, ernaast of ertegenover. Door het accentueren van die ruimtelijke breuken
wordt de narratieve coherentie van de film aangetast: we
krijgen geen helder lineair verhaal aangeboden, maar fragmenten, brokstukken die zich nooit tot een geloofwaardig
geheel laten aaneensmeden. Ook op de personages en hun
motivaties krijgen we geen greep. Het vertelperspectief verspringt van het ene naar het volgende personage, waarbij
we telkens terechtkomen in een andere hyperindividuele
gedachtewereld. Ondanks de plot waarin sprake is van
geheime agenten, verborgen agenda’s, dreigementen en
aanslagen, hangt er over de personages een waas van
onverschilligheid, hoe ondernemend ze ook zijn. Alsof ze
niet echt in staat zijn te handelen, of liever, een handeling te
stellen die écht lijkt (met als enige uitzondering wellicht het
vrouwelijke personage dat haar man Verloc vermoordt). Ze
zijn louter marionetten van hun overtuiging en zitten volledig verstrikt in hun onwankelbare zekerheden.
Het eerder cerebrale The Secret Agent steekt schril af tegen
Luanda-Kinshasa, de tweede (en zes uur durende) film, die op
de vierde verdieping wordt getoond. De film speelt zich af in
een exacte replica van de legendarische Columbia 30th
Street Studio in New York (de studio waar alle albums van
Miles Davis voor Columbia Records werden geproduceerd)
en toont het opnameproces van een (fictief) album. In de
studio zijn verschillende muzikanten uit de meest diverse
uithoeken van de wereld bijeengebracht: een Senegalese
drummer, een Indiase tablaspeler, een Afro-Amerikaanse
drummer en basgitarist, verder nog twee gitaristen, een pianist en trombonist. Op de achtergrond ten slotte zijn nog
enkele prutsende geluidstechnici en aandachtig luisterende
toeschouwers aanwezig. De muzikanten staan naast elkaar,
elk in hun eigen ruimte, enkel akoestisch met elkaar verbonden via een hoofdtelefoon. De film is gestructureerd
rond elf improvisaties. Elke improvisatie vat aan op dezelfde
manier: een muzikant introduceert een motief of een ritme
dat opgenomen wordt door de anderen; zij variëren erop,
gaan ermee aan de slag, voegen er iets aan toe, leggen andere klemtonen enzovoort. In dit uiterst opwindende samenspel krijgt de fysieke afstand tussen de spelers een andere
betekenis: hun isolement staat nu garant voor een sterk
opgevoerde concentratie die de intieme, muzikale dialoog
met hun medespelers versterkt. Terwijl de fictie in The Secret
Agent slechts uit dode brokstukken bestaat, worden we hier
getuige van de manier waarop ter plekke een uitbundig verhaal wordt geschreven. De afstand tussen de fictie (de opna-

Lezingen CIAP en MAD-Faculty Hasselt. MAD-faculty
Hasselt (afdeling Vrije Kunsten) en kunstencentrum CIAP
organiseren een reeks kunstenaarslezingen met op do 19
november Ignace Cami + Niels Vaes, op do 26 november
Gert Robijns, op do 10 december Hannelore Van Dijck, op
do 7 januari Tim Breukers en op do 14 januari Nav Haq.
Telkens stipt om 18u30 in CIAP, Lombaardstraat 23,
Hasselt. Meer info via mad-fac.be en ciap.be.
Architectuurlezingen in Bozar. Op ma 30 november
Pablo Georgieff van het Coloco-collectief over natuur in de
grootstad, op di 8 december architect en criticus François
Chaslin over de vermeende fascistische sympathieën van Le
Corbusier. Telkens om 20u in Bozar, Ravensteinstraat 23,
Brussel. (bozar.be)
K.M.S.K.A. – Lezingen op zondag. Op 6 december La belle
aventure du Grand-Hornu door Laurent Busine, directeur
MAC’s Hornu, op 10 januari Op weg naar 2019 … het jaar
van Pieter Bruegel de Oude door Dr. Manfred Sellink, hoofddirecteur K.M.S.K.A. Telkens om 11u in het Prins Leopold
Instituut voor Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 155,
Antwerpen. Toegang gratis, vooraf inschrijven via kmska.be.
Symposium: Verbeelding en publiek domein – de
mogelijkheden van kunst in opdracht. Op vr 11
december van 9u30 tot 17u30 organiseren het Team
Vlaams Bouwmeester en Kunstenpunt een symposium over
de mogelijkheden en de valkuilen voor kunst in opdracht in
de publieke ruimte. In de voormiddag staan vijf parallelle
workshops op het programma: deelnemers en experten
debatteren over de zin en onzin van één bepaald cliché,
zowel vanuit het perspectief van de kunstenaar als dat van
de opdrachtgever. In de namiddag formuleert Jeroen
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www.croxhapox.org

lucas munichstraat 76/82 - 9000 gent - thu>sun : 2>6pm

croxhapox
29 november - 20 december 2015

deaf man’s villa

bert jacobs
hedwig houben (nl)
joris de rycke
maria kley (nl)
neel de bruycker
takahiro kudo (jp)
opening sat 28 nov 18:00
book presentation 19:00
lama china/ zeventien robots 2
performance 20:00 oshin albrecht & melissa mabesoone

neitsabes dranoc
buren

17 january - 14 february 2016

13 march - 10 april 2016

atlantis na plato

elf na twaalf

alejandra hernandez (co)
bram demunter
clara spilliaert (jp/be)
femmy otten (nl)
johanna kristbjörg
sigurdardottir (is)
nina yuen (us)
olga fedorova (ru)
renée spronken (nl)
opening sat 16 jan 18:00

allora & calzadilla
babs decruyenaere
benjamin verdonck
debby huysmans
elly van eeghem
els dietvorst
hana miletic
karl philips
sara bjarland
opening sat 12 mar 18:00

window project /instalaam = onderstraat 26
oct > nov: zeli bauwens
dec > feb: sjoerd paridaen, laura van /mailart
mar > may: guus van der velden (nl)

concerts

peter jacquemyn

doors 19:30 concert 20:00 tickets € 5

saturday 12 december 2015
peter jacquemyn (b, voc), audrey lauro (as), mark sanders (d), alison blunt (v)
saturday 13 february 2016
peter jacquemyn (b, voc), stefan prins (laptop), matthias koole (e-guitar)
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Stan Douglas
‘Hockey Fight, 1951’, 2010, uit de fotoreeks ‘Crowds and Riots’
courtesy de kunstenaar, David Zwirner (New York/Londen) en Victoria Miro (Londen)

me van een gefingeerd album in wat ondanks alles een
decor blijft) en de acteurs/muzikanten valt weg; de ‘reconstructie’ wordt hier juist een vehikel dat ons dichter dan ooit
tot de essentie van het musiceren brengt. De opwindende
directheid van deze documentaire fictie is een verademing
in de tentoonstelling.
Naast deze twee films presenteert de expo nog drie fotografische reeksen: op de derde verdieping Disco Angola uit
2012, en op de tweede verdieping Crowds and Riots uit 2008
en Midcentury Studio uit 2010-2011. Tevens hangen op de
tweede verdieping nog twee recente foto’s uit 2014: Hogan’s
Alley en The Second Hotel Vancouver. Het zijn digitaal gereconstrueerde nachtopnames van beruchte buurten uit het
Vancouver van de jaren veertig. De digitale toverkracht
wordt echter niet alleen gebruikt om die ondertussen verdwenen plekken te reconstrueren, maar ook om ze op te
laden met een filmisch, narratief karakter. Door te spelen
met standpunt, belichting en visuele codes die verwijzen
naar de film noir, worden deze plekken omgewerkt tot een
decor dat verwijst naar tal van historische gebeurtenissen
(die niet getoond, maar enkel gesuggereerd worden). Een
gelijkaardige formele strategie gebruikt Douglas in Crowds
& Riots, een serie van zorgvuldig geënsceneerde reconstructies van massabijeenkomsten uit het (recente) verleden van Vancouver. Drie van de vier opnames tonen rellen
tijdens cruciale momenten in de geschiedenis van de stad:
een sociaal conflict tussen dokwerkers en hun bazen, een
mogelijke beknotting van het recht op vrije meningsuiting,
een strijd voor de legalisering van marihuana. Het vierde
beeld toont een massa op de tribunes van een paardenrenbaan, verwachtingsvol uitkijkend naar de race. Door kleine
en grote gebeurtenissen uit de sociale geschiedenis van de
stad voor het voetlicht te brengen, lijken deze beelden een
lacune op te vullen in het bestaande beeldarchief: van de
meeste van deze rellen bestaan immers geen beelden of in
elk geval geen beeld dat op een gecondenseerde en vertellende manier het historisch gebeuren samenvat. Maar juist
hier wringt het: omdat het overduidelijk om ensceneringen
gaat, kunnen ze nooit de snedige directheid krijgen van de
fotografische getuigenis. Uiteindelijk blijft de kijker bij al dit
visuele geweld even onaangedaan als de duiven die in
Ballantyne Pier, 18 June 1935 onbewogen de arrestatie van
enkele dokwerkers gadeslaan.
Steven Humblet
p Stan Douglas: Interregnum, tot 10 januari 2016 in WIELS
– Centrum voor Hedendaagse Kunst, Van Volxemlaan 354,
1190 Brussel (02/340.00.53; wiels.org).

The Corner Show. De hoek is de negatie van het universum, zo
schrijft Gaston Bachelard in La Poétique de l’Espace (1957).
De hoek is namelijk een eenzame plaats in de periferie van
een ruimte en krijgt vele negatieve connotaties toebedeeld.
The Corner Show, gecureerd door Wouter Davidts in samenwerking met kunstenaar Philip Metten en artistiek directeur van Extra City Mihnea Mircan, keert Bachelards uitspraak om en plaatst de hoek voor even in het centrum van
de aandacht. De ‘uithoek’ van de ruimte krijgt de hoofdrol
toebedeeld en wordt via beeldende kunst van alle mogelijke
kanten belicht. Er zijn metaforische hoeken, vormelijke
hoeken, conceptuele hoeken en abstracte hoeken. Maar het
is een show, geen analyse, en de tentoonstelling wil dan ook
niet alomvattend of extreem diepgravend zijn. We krijgen
in Extra City kunsthal in de eerste plaats een celebratie van
de hoek.
Nog voor het betreden van de kunsthal wordt de toon
gezet. De ingang van Extra City is voor de gelegenheid
namelijk verbouwd: in de inham van het portaal steekt een
hoek uit. Naast die uitstekende ‘buitenhoek’ ontstaan automatisch twee ‘binnenhoeken’, als negatief: zo maken we
meteen ook kennis met de negatieve en positieve hoek, of de
voor- en achterkant van een hoek. Via deze ‘hoekige’ inkom
betreden we de eigenlijke vierhoekige inkom van Extra City.
Op het boven- en ondervlak van de entree staat telkens een
lijnenfiguur afgebeeld die doet denken aan een tangram.
Het gaat om een ingreep van kunstenaar Philip Metten, die
teruggrijpt op de tekening die aan de basis lag van zijn
architecturale ingreep BAR in het Antwerpse Café Homey
in 2013 (in het kader van de stadstentoonstelling 21ste
eeuw buiten! (2013-2014)). Deze tekening vormt in Extra
City de basis voor de scenografie. De negatieve vormen uit
de tekening werden geëxtrudeerd tot kamerhoge elementen, waarvan er een als kolom ter illustratie in de inkom
staat. Ze bieden de curatoren de mogelijkheid om zeer atypische hoekconfiguraties te creëren, zonder vast te lopen in
willekeur.
De scenografie wordt dan ook beheerst door een spel van
volumes in plaats van muren, en is daardoor erg aanwezig.
Tussen de geëxtrudeerde vormen van Metten ontstaan kleinere kabinetten waar de werken een intieme dialoog met
elkaar aangaan. Toch zorgt de schaal van de scenografische
volumes er binnen de riante ruimte van Extra City voor dat
de expohal wordt waargenomen als één ruimte, overladen
met kunstwerken. Het geheel heeft dan ook iets weg van
een Wunderkammer waarin een verzamelaar op een eerder
willekeurige manier kostbare objecten tot een collectie

samenbrengt, die in haar rijkdom en verscheidenheid een
veruiterlijking van zijn kennis moet zijn. Een soortgelijke
lichtvoetigheid vinden we terug in deze tentoonstelling, die
werken met elkaar in relatie brengt die vanuit uiteenlopende strategieën met het gegeven van de hoek omgaan. Toch
is er wel degelijk sprake van een gemeenschappelijke noemer, en daardoor blijft de tentoonstelling als een gelegenheidscollectie overeind.
Hoewel de expositie de werken niet expliciet opdeelt in
groepen, valt in deze veelheid een aantal deelcollecties te
onderscheiden. Ten eerste zijn er de echte ‘hoekwerken’, die
de hoek als bestaansvoorwaarde hebben, en zich al dan niet
gewild telkens verhouden tot het canonieke Untitled (Corner
Piece) (1964) van Robert Morris waar de tentoonstellingsmakers expliciet naar verwijzen. De Roze Hoek van Lili
Dujourie (een sculptuur van roze marmeren platen geïnstalleerd in een bovenhoek, net niet tegen het plafond van
de ruimte) en Dag Nacht van Philippe Van Snick (een blauwe
en een zwarte wand die een hoek vormen) zijn hier de duidelijkste voorbeelden van. Untitled, waarin Joep Van
Liefland een ‘buitenhoek’ bekleedt met een rek waarop een
collectie videobanden is geïnstalleerd, is het letterlijke negatief van deze aanpak. Deze werken buiten de condities die
de hoek vooropstelt uit en spelen met het vlak dat zich tot
hoek plooit. Een tweede categorie betreft de werken waarin
de hoek als architecturaal element al dan niet bewust wordt
gethematiseerd, zoals in de compositie van architect
Kersten Geers en het werk van Jan De Cock. Zij tonen hoe de
hoek een van de meest essentiële elementen van de ruimte
is, en hoe kunstenaars en architecten hiermee om kunnen
gaan. De precieze installatie van Geers staat in schril contrast met de foto Denkmal 9 van de sculptuur van De Cock,
waarin de hoek niet meer dan een onontkoombaar deel van
de geometrische sculptuur lijkt. De foto’s van Ferry André
de la Porte en de schilderijen van Koen van den Broek zijn
eerder descriptieve varianten van deze categorie: ze kadreren fragmenten van de wereld waarin hoeken voorkomen.
De derde groep gaat in op de symbolische waarde die we aan

Philip Metten
tentoonstellingsscenografie ‘The Corner Show’, Extra City, Antwerpen,
2015: inkompartij van Extra City. Foto: Jan Kempenaers

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

November 28, 2015 – February 6, 2016
opening: 27/11 – 18:00 tot 20:00

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

Otto Piene. Retinal Sun. 1973. Olieverf en brandsporen op doek, 150 x 150 cm
Veiling 28 nov.

Otto Piene. Roter Sturm. 1964. Gouache en brandsporen op karton, 68 x 95,5 cm
Veiling 28 nov.

Neumarkt 3 50667 Keulen T +49 221 92 57 29 32 contemporary@lempertz.com
Grote Hertstraat 6 1000 Brussel T +32 2 514 05 86 brussel@lempertz.com

DeWitteRaaf-15Nov2015-Lempertz.indd 1
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

07.10.15 17:44

www.smak.be
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Philip Metten
tentoonstellingsscenografie ‘The Corner Show’, Extra City, Antwerpen, 2015: ‘vestibule’ in de inkompartij van Extra City. Foto: Jan Kempenaers

Josiah McElheny
Corner for Blinky Palermo, 2015. © We Document Art

hoeken toekennen in het dagelijkse leven: zeer letterlijk
gebeurt dat in Rolling Corner van Gabriel Kuri en iets poëtischer in Londonderry van Santiago Sierra. De eerste toont
een ‘vuile’ hoek met afval, bij de tweede verschijnt de hoek
als ‘schandpaal’ en oord van bestraffing.
Het interessantst zijn waarschijnlijk de werken die verschillende van deze strategieën met elkaar combineren. Zo
beeldt de tekening Corner for Blinky Palermo van Josiah
McElheny niet alleen een hoek af op de meest schematische
manier mogelijk, door middel van drie lijnen die elkaar
raken in een punt, maar dient het werk ook in een hoek te
worden gepresenteerd, tussen twee wanden die elkaar in de
hoek kruisen. Het werk toont een hoek en bevindt zich in
een hoek, waarbij de twee hoeken een bepaalde verhouding
met elkaar aangaan. Zo speelt Corner for Blinky Palermo op
een interessante manier met de verbinding tussen tekenkunst (het vlak) en sculptuur. Even interessant is Trajectoires,
hoeksculptuur van Philippe Van Snick, waarin de kunstenaar door middel van metalen staafjes die tot een hoek zijn
geplooid, de verbinding maakt tussen plafond en muur. Ze
overbruggen opnieuw de hoek, maar creëren in de hoek ook
een schaduwspel. De metalen staafjes lijken een poëtische
interpretatie van een spinnenweb vol stof waar licht op
schijnt. Je zou kunnen zeggen dat Van Snick de aandacht
trekt op allerlei onvolmaaktheden die zich vaak in hoeken
bevinden – behalve spinnewebben bijvoorbeeld ook leidingen – en deze in een nieuw licht plaatst. Het werk dringt
zich dan ook niet op, het trekt in je ooghoek subtiel de aandacht.

Een tentoonstelling concipiëren vanuit een uiterst elementair thema als ‘de hoek’, werkt als een tweesnijdend zwaard.
Het thema is gelukkig geen figuratief of inhoudelijk element,
maar een ruimtelijk gegeven, en het helpt de (onervaren) toeschouwer om gericht te kijken naar de manier waarop deze
werken zich tot de ruimte verhouden. De bezoeker wordt
aangespoord om de werken te benaderen vanuit een ruimtelijk perspectief. De tentoonstelling biedt dus een bepaald kijkdispositief, dat niet per se formalistisch hoeft te zijn. Anderzijds
lijkt de opstelling meermaals niet veel meer te bieden dan een
encyclopedisch overzicht van alle mogelijke benaderingen
van ‘de hoek’ in de recente beeldende kunst. De densiteit en
de grote verscheidenheid zorgen voor een boeiend totaalbeeld, maar staan de dialoog tussen de werken vaak in de
weg, en verhinderen daarmee elke mogelijke focus. Dat de
specifieke insteek van de tentoonstelling misschien een dankbare manier is om met enkele oeuvres kennis te maken, is
dan het enige wat rest.
Louis De Mey

Westen; de beelden zijn in het cinemascopeformaat dat zo
goed bij de western past. Met Provost speuren we de hemel
af, want die is allesbehalve leeg. Aan de hand van een paar
watermerken tilt hij zijn werk naar hogere sferen en verleent hij de landschappen een esoterische, kosmische look.
Het gaat om enkele motieven, die achteraf werden toegevoegd: zon, maan, sterren, zelfs iets dat lijkt op een ufo. De
dubbele maan is het meest vertegenwoordigd, eerst als een
windwijzer op het dak van een verlaten kerk en vervolgens
als digitale afdruk op tafereeltjes met vreedzame reeën of op
eindeloos doorlopende autowegen. Daarbij zet het oog van
de camera ons meermaals op het verkeerde been. In één
shot bekijken we een man op een kiezelstrand, in bovenaanzicht. De camera zoomt echter steeds meer uit zodat we op
den duur naar een punt lijken te kijken dat ergens in de kosmos ligt. In combinatie met de elektronische soundscape
wordt de aanwezigheid van een buitenaardse bezoeker
gesuggereerd – ontastbaar maar toch reëel.
Uit interviews die Provost na de opening van Exodus gaf
blijkt dat hij sterk in de politieke geladenheid van zijn werk
gelooft. ‘We zijn te ver gegaan’, ‘we wachten op een nieuw
economisch model’, ‘de mens heeft het voor zichzelf verknald en wil nu rust’, liet hij onder meer optekenen. Om zijn
mysterieuze universum te ontraadselen, kunnen we misschien van het concept van de ‘frontier’ vertrekken, een
term die verwijst naar de Amerikaanse geschiedenis van
how the west was won, maar in bredere zin ook allerlei fantasieën oproept met betrekking tot het koloniseren van onontgonnen territorium in de ruimte. Afgezien van die ideologische bespiegelingen is het ook gewoon interessant om te
zien wat Provost met het beeldkader doet. Provost wil beweging, meer dan wat ook. Zijn inspiratie is picturaal, maar
het ritme van zijn filmbeelden wordt gekenmerkt door een
voortdurende pendelbeweging: zeilbootjes in de wind, de
golfslag van een zwarte zee op een onbestemde zilveren planeet en het hypnotische in- en uitzoomen. Telkens wanneer
hij een beeld kiest dat op zich al een indexicale deining
omvat (de wind in de bladeren), vult hij dat aan met gelijkaardige camerabewegingen. Het laterale tracking shot lijkt
hiervan het meest met de beweging van de toeschouwer
overeen te stemmen, die door deze installatie wordt uitgenodigd om langs het monumentale panorama te lopen.
Met installatie nummer twee gaat Provost de annalen
van de expanded cinema in. De bezoeker stapt hier een spiegelpaleis binnen dat geregeerd wordt door een overweldigend stukje video dat bestaat uit uittreksels van zijn favoriete sciencefictionfilms – 2001: A Space Odyssey, Interstellar,
Gravity, Under The Skin – verwerkt in psychedelische vlinderpatronen die we nog kennen van Papillons d’amour
(2003). Waar de hang naar het immersieve in de eerste
installatie weliswaar voelbaar was, maar nog abstract bleef,
is er nu geen houden meer aan. Het scherm, dat in de eerste

p The Corner Show, tot 6 december in Extra City Kunsthal,
Eikelstraat 31, 2600 Antwerpen (03/677.16.55; extracitykunsthal.org).
Nicolas Provost in Turnhout. Een vrouw in het zwart
wuift ons in slow motion toe. Ze is gedrapeerd in chiffon dat
opbolt in de wind. Met haar armen naar de zon geheven
lijkt ze op een hogepriesteres die vanuit haar tempel naar
een canyon werd geteleporteerd. Even verder zit er een oude
man naast een saloon, een toerist met een petje en witte
sokken in sandalen. Hij laat zijn blik glijden over een baadster die eveneens in slow motion water over zich heen werpt.
Haar ijle gebaren worden met een zoom out geregistreerd,
het oog van de lens beweegt zich naar ons toe als een retrograad hemellichaam. Nog verder poseert een eenzame ruiter op een klif: John Wayne onder een hemel met het ‘sterrenteken’ van een dubbele maan. In de eerste installatie op
de nieuwe tentoonstelling van Nicolas Provost spelen deze
statische figuren een opmerkelijke rol. Het zijn moderne
varianten van de lonely wanderers uit de Duitse Romantiek,
maar dan verplaatst naar de onmetelijke landschappen van
Noord-Amerika. Ze zijn vreemdelingen in een vreemd land,
ze verkennen het gebied, alleen of per twee, met een camera
of fototoestel, en moeten de kijker door het robuuste
natuurschoon gidsen. Het loont de moeite om even bij hen
te verpozen en hun afwachtende of bespiegelende houding
te kopiëren. Nicolas Provost laat dat ook toe omdat hij in
Exodus maar twee video-installaties toont.
De eerste installatie bestaat uit vier aaneengrenzende
schermen. Het zijn vensters op de iconografie van het Wilde

9

Nicolas Provost
‘Exodus’, beeld uit de video-installatie bewerkt voor de poster van de
tentoonstelling, De Warande, Turnhout, 2015
© Tim Van Laere Gallery, Antwerpen
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Parasol unit

The Gap:
Selected Abstract Art
from Belgium
Curated by Luc Tuymans
9 September - 6 December 2015

14 Wharf Road | London N1 7RW | Free Admission
www.parasol-unit.org | info@parasol-unit.org | +44 20 7490 7373

Gert Robijns, Jeun’homme, 2012. Courtesy of Tommy Simoens, Antwerp. Photograph: Studio Luc Tuymans

foundation for contemporary art
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installatie het verlangen voedde om het filmuniversum te
betreden, is hier volledig van zijn materialiteit gestript. Niets
staat de toeschouwer nog een directe gemeenschap met het
bovenaardse in de weg: the final frontier is vervlogen, een lift
off naar destination space itself ingezet. Provost is begeesterd
door de recente hyperintellectuele scifi. Zijn ruimte is gevuld
met de dromen die andere regisseurs al eerder hebben
gedroomd. Zeker Glazers Under The Skin lijkt hem sterk te
inspireren. In de installatie werd een fragment verwerkt van
de anonieme motorrijder die jacht maakt op Scar-Jo, een
scène die zowel qua thema als esthetiek lijkt op wat Provost
ons hier serveert. Zowel Glazer als Provosts installatie vertolken het ultieme outsider’s perspective, de eerste via het
personage van een bloedmooie vrouw, de tweede via een
witte labrador tussen een troep nietsvermoedende schapen.
Met het immersieve effect van beide installaties doet
Provost overtuigd mee aan de hedendaagse kunstingrepen
die het lichaam via getechnologiseerde instrumenten zoals
virtualrealitybrilletjes van zijn materialiteit willen ontdoen.
Ook Provost kickt op de fantasie om het lijf ooit van zijn deeltjes te ontdoen, maar hij wordt daarbij gevoed door zijn achtergrond en geletterdheid in de klassieke filmtaal. Zullen wij
de bezoeker nog herkennen wanneer hij als aardbewoner
incarneert? Willen we als sterrenkinderen herboren worden?
Het zijn vragen voor een nieuwe wereld.
Vanity Celis
p Nicolas Provost, Exodus, tot 14 februari 2016 in De
Warande, Warandestraat 42, 2300Turnhout (014/41.69.91;
dewarande.be).
Carol Bove / Carlo Scarpa. De tentoonstelling Carol Bove /
Carlo Scarpa toont een ontmoeting van twee verschillende
werelden, geïnitieerd door curator Pavel Pys van het Henry
Moore Institute in Leeds, waar de expositie eerder was te
zien. De ene wereld bestaat uit sculpturen van de
Amerikaanse kunstenaar Carol Bove (1971); de andere uit
vitrines, ontwerpen en beelden van de Italiaanse architect
en vormgever Carlo Scarpa (1906-1978). Beide werelden
gaan goed samen. Scarpa was een verfijnde estheet met een
eigen stijl, waarin de invloeden van De Stijl en Frank Lloyd
Wright zijn verwerkt. De Venetiaan tekende voor de inrichting van diverse oude museumgebouwen, waaronder de
Gipsoteca Canoviana in Possagno, een van de bijzonderste
musea voor beeldhouwkunst die ik ooit heb bezocht. Carol
Bove, opgegroeid in Berkeley, woont in haar atelier op het
industrieterrein van Red Hook, Brooklyn. Zij maakt sculpturen van verschillende materialen, variërend van roestige
staalbalken tot drijfhout. Bove en Scarpa delen een fascinatie voor dezelfde vraag: hoe toon je sculptuur? Hoe regisseer
je de ontmoeting met het tentoongestelde voorwerp op
zodanige wijze dat de toeschouwer het geëxposeerde object
optimaal kan ervaren en leren kennen?
De tentoonstelling opent in de entreehal met Boves
Hysteron Proteron (2014), een groot stuk beton waarvan de
bovenste helft is opengewerkt in blokken. Daartussen glimmen talloze draadkubusjes in messing, een netwerk van
cellen dat zich haast organisch in het gesteente lijkt uit te
breiden. Wie erlangs loopt, ziet hoe de weerkaatsing van
het licht op het metaal verandert. Even verderop hangen
foto’s die een tentoonstelling van Scarpa uit 1968 documenteren. Scarpa exposeerde zijn sculpturen zelden. Bove
heeft de uitzonderlijke expositie opnieuw ten tonele
gevoerd, in de belendende zaal, op een wit podium dat zich
als een eiland boven de vloer verheft. De drie schermen van
textiel die Scarpa als achtergrond had gebruikt, zijn door
Bove vertaald in drie geschakelde, stalen frames. Asta
(1968), een stalen staaf van zes meter lang, is met de oorspronkelijke klamp aan het frame geklonken. Crescita
(1968), een ziggoeratachtig bouwsel van gepolijst staal en
bladgoud, kreeg van Bove een draaiend voetstuk. Contafili
(1968), een uitklapbaar, stalen passe-partout voor schijven
edelsteen, is op een sokkel boven ooghoogte geplaatst.
Boves vrije interpretatie van een historische expositie voert
niet alleen de oorspronkelijke werken opnieuw voor ogen,
maar verheft ook het instrumentarium van de tentoonstellingsvormgever die Scarpa was (sokkel, scherm) tot sculptuur.

zicht op de tentoonstelling ‘Carol Bove / Carlo Scarpa’, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle. © Carol Bove / Carlo Scarpa
courtesy: Maccarone, New York / David Zwirner, New York/Londen. Foto: Rik Vannevel

Een tweede eiland bevindt zich in de volgende zaal. Daarop
staat een ranke schildersezel van hout en koper die Scarpa
ontwierp in 1956, naast Boves sculptuur van een groot
stuk drijfhout op een ijzeren armatuur, Untitled (Driftwood
Bench) (2004). Het derde werk, Heraclitus (2014), wordt
bekroond met een ijzeren staketsel waaraan kleine voorwerpen zijn bevestigd: een pauwenveer, een schelp, een
draadkubus en twee verfrommelde restanten metaal. Het
oogt delicaat, kostbaar, elegant, als een uitstalling van sieraden op de toonbank van een juwelier. De verroeste scherf
lijkt echter vooruit te lopen op het onafwendbare verval van
al dit aardse schoon.
Bove is geïnteresseerd in het moment waarop een willekeurig object kan veranderen in sculptuur, maar ook in de
eindigheid van materialen – noem het de levensduur van de
beeldhouwkunst. Coral Sculpture (2008) toont een brok
koraal op een fraaie, hoge sokkel. Het materiaal van organische origine heeft zijn kleurenpracht al lang verloren, maar
de schoonheid ervan is niet verdwenen.
De glazen patio van het museum is als een tijdscapsule
die twee ver uiteengelegen momenten uit de geschiedenis
bijeenbrengt. Een versteende boomstronk van vele miljoenen jaren oud, vastgeklonken aan een stalen I-balk, voert
terug naar de oertijd (Cretaceous, 2014). Ernaast staat een
witte, gladde, kronkelende buis (Hieroglyph, 2013), een
sculptuur zoals we die kennen uit de jaren zeventig: zo’n
vrijpostig gevaarte dat ooit modern stond te wezen op een
rotonde en nu is ingehaald door de tijd. De combinatie laat
je met andere ogen naar de duurzaamheid van objecten kijken.
De tentoonstelling schakelt voortdurend tussen kunstvoorwerpen en expositiematerialen. Een vitrine, ontworpen
door Scarpa in 1956 voor het Museo di Castelvecchio in
Verona, stelt hier zichzelf tentoon. De verlichting is ingeschakeld, twee vergeelde plekken op de linnen bodembekleding markeren de leegte, zodat de blik onwillekeurig
afdwaalt naar de ingenieuze constructie van de kast zelf.
Elders in de tentoonstelling is een identieke vitrine te zien,
maar dan in functie. Ze bevat een twintigtal kleine voorwerpen van Scarpa, hoofdzakelijk onderdelen voor de tombe
van Brion, zijn ontwerp voor een particulier graf. De schets-

13.09.— 13.12.2015

p Carol Bove/Carlo Scarpa, tot 10 januari 2016 in Museum
Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 14, B-9831 Deurle
(09/330.17.30; museumdd.be).

Vleeshal Zusterstraat, Middelburg

The Oceans Academy of Arts
University

Ola Vasiljeva
En Rachâchant

met: Özlem Altin,
Matthew Lutz-Kinoy,
Ola Vasiljeva, Marianne Vierø

Centrum voor hedendaagse kunst www.vleeshal.nl

Openingstijden: di-zo 13:00-17:00

Vleeshal Markt, Middelburg

Vleeshal

V

modellen voor sloten, sleutels, kandelaars en hengsels
onderstrepen nog eens dat God in de details schuilt.
De kwaliteit van de tentoonstelling is dat ze op onnadrukkelijke wijze verschillende tijdvakken verbindt, uiteenlopende oeuvres, en diverse objecttypes. De werken worden
zorgvuldig geïntroduceerd in een ruimtelijke mise-en- scène
die anticipeert op de architectuur van het museum en op de
bewegingen van de bezoeker. De zalen van MDD, met hun
harmonieuze proporties en prachtige lichtval, vormen een
perfecte locatie voor deze gracieuze experimenten in display. De presentatie is beheerst, ingetogen, maar schept
tegelijk een sfeer van luxe, finesse en welbehagen.
Het oudste werk van Bove in de tentoonstelling,
Conversations with Jorge Luis Borges uit 2003, valt een beetje
uit de toon. De schappen van het wandrek zijn gevuld met
boeken als Natural Parenthood: Raising your child without a
Script en The Feminine Mystique, titels die herinneren aan de
emancipatiebewegingen van de jaren zeventig. Iets te
opzichtig poogt dit arrangement een historisch moment tot
leven te wekken. Boves andere werken bewijzen dat zulke
rechtstreekse referenties niet nodig zijn om toch een tijdsbeeld op te kunnen roepen, door de materialen en vormen
zelf te laten spreken.
Boves ode aan een geestverwant voegt zich naadloos binnen haar eigen werk. Alleen als beeldhouwer kan zij de
sculpturale kwaliteiten van Scarpa voor het voetlicht brengen, en de presentatie van diens werken vormgeven.
Ondanks de schijn van het tegendeel, is hier geen sprake van
toe-eigening of inlijving van andermans werk. Het is eerder
een affiliatie, een poging om de kwaliteiten van Scarpa waarin zij zich herkent navoelbaar te maken. Zij speelt een complex spel met ruimtelijke juxtapositie, dat er toch eenvoudig
en moeiteloos uitziet. Als architectuur goed is, zei Scarpa, zal
men de goede effecten ervan voelen zonder het te merken.
Het is de verdienste van Carol Bove dat deze tentoonstelling
de bezoeker opmerkzaam maakt op kwaliteiten die al te vaak
onopgemerkt blijven.
Dominic van den Boogerd
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GALERIE
NOUVELLES
IMAGES

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

• External Brain
Toon Teeken
• Zucht zocht Zicht
(Herinneringen aan Vincent)
Pieter Laurens Mol
• Bovenzaal: Culture of
Happiness
Gijs Assmann
t/m 15/12

• PAN in de RAI, Amsterdam
Hans van Hoek, Jerry Keizer,
Jean-Marc Spaans
21/11–29/11

• NI 55 YEARS - 55 WORKS
19/12–januari 2016

1646

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

• Conversation Piece
met Frédérique Bergholtz
18/11

• Tennis Cat
Tori Wrånes
t/m 29/11

• Kasia Fudakowski’s
last performance
Kasia Fudakowski
04/12

• Solo tentoonstelling
Shelly Nadashi
18/12–24/01

GALERIE HELDER

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

• The Space Between
Harry Markusse, Sander Reijgers,
Eelke van Willegen
Opening: 21/11, 16:00
21/11–20/12

• Otto Egberts

Opening: 16/01, 16:00
16/01–14/02

WEST

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

• Come-Go-Stay
Emily Kocken
10/10–21/11

• Distributors
KP Brehmer, Fred Lonidier,
Wendelien van Oldenborgh, Stichting
Egress Foundation, Seth Siegelaub,
Amsterdam, Hannah Weinberger
& Charlotte Posenenske. Brought
together by Remco Torenbosch
28/11–16/01

• Double Jeopardy #02
Film program by Peter Taylor
01/12

• Musical Material #02
ism Rewire
06/12

• Distributors Round Table
Marja Bloem, Willem de Rooij,
Sven Augustijnen & Natasha Hoare
08/12

STROOM
DEN HAAG

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

• Show More

Bruno Listopad en Nikola Knežević
03/10–13/12

• Display Show

Samenstelling: Céline Condorelli
en Gavin Wade
16/01–19/03

Ondertussen: Karel van Laere
t/m 13/12

Ondertussen: iii initiative
19/12–07/02

OpZicht: Majda Vidakovic
18/11–12/01

OpZicht: Daan Liu
13/01–01/03

• Home & Away #11
The Highrise with Dr. Jacob Voorthuis
12/12

• Winter School of Discontent
18/01–23/01

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

• Robine Clignett
25/10–22/11

• Enchanted
Christie van der Haak
Winnaar Ouborgprijs 2015
28/11–20/12

DÜRST BRITT &
MAYHEW

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

• The Milk of Paradise
Sybren Renema
14/11–20/12

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

• East West Wanderer
Adriaan Rees
t/m 19/12

• Berlin Constellations
Daniele Galliano
t/m 19/12

• PAN Art Fair
Jan Schoonhoven, Louise Bourgeois,
Klaas Gubbels, Kcho, Adriaan Rees,
Anselm Kiefer, Raquel Maulwurf,
Daniele Galliano, Jan Dibbets,
Ryan Mendoza
22/11–29/11

• How Heavy is Time?
Livingstone gallery 25 years,
group exhibition
10/01–28/02

GEMAK

Paviljoensgracht 20–24
+31 (0)70/363.89.68
di–vr 11:00–17:00
za 13:00–17:00
en op afspraak
www.gemak.org

• SPOTLIGHT: Romania
Hedendaagse Roemeense
documentaire fotografie:
Petrut Calinescu, Cristian Muntean,
Andrei Baciu, Alecsandra Raluca
Dragoi, Vasile Dorolti, Hajdu Tamas.
Ioana Carlig & Marin Raica
Curatoren: Bianca-Olivia Nita &
Corina Burlacu van EASTWARDS
03/10–28/11

• Exit GEMAK: All Art is
Political | Kunst = Politiek
GEMAK gaat sluiten. Op vrijdag
4 december het laatste evenement,
een afscheid in de geest en ambitie
van GEMAK met aandacht voor
kunstenaarschap, experiment,
diversiteit in disciplines en de link
kunst, maatschappij en politiek. Een
dag met een eendagstentoonstelling,
debat, performances & optredens,
en een afscheidsfeest samen met
het kunstenveld.
Meer info: zie www.gemak.org
04/12
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Hellen van Meene: The Years Shall Run Like Rabbits.
Vreemd dat het zolang heeft moeten duren voordat Hellen
van Meene een grote museale overzichtstentoonstelling
kreeg in Nederland. Op 24-jarige leeftijd werd de fotografe
als net afgestudeerde opgepikt door Galerie Paul Andriesse
en kreeg ze meteen een solo. Een paar jaar later mocht ze in
haar eentje de ruimte vullen van The Photographers’
Gallery in Londen – haar internationale doorbraak.
Sindsdien duikt haar werk op in tal van internationale tijdschriften en kranten. Musea wereldwijd, van het MOCA Los
Angeles tot het Victoria & Albert in Londen, bezitten werk
van haar. Maar in Nederland bleef de aandacht tot nu toe
beperkt tot een klein overzicht van nieuw werk dat in 2006
plaatsvond in Huis Marseille.
De huidige overzichtstentoonstelling in Fotomuseum Den
Haag is simpelweg samen te vatten in één woord: meisjes.
Meisjes uit Rusland, Ierland, Letland, Nederland, Amerika.
Meisjes met beugels, poedelkrullen, een achterstevoren
aangetrokken jurkje. Meisjes die wegkijken van de camera,
vaak schuin over hun schouder, om weg te dromen, soms
een beetje smachtend, soms met een bedrukte blik waarbij
de tranen bijna opwellen. Meisjes met porseleinen huidjes.
Meisjes met onhandige ledematen. En meisjes die zichzelf
weg wensen en zich verschuilen achter hun haar.
Van Meene maakt deel uit van wat bijkans een generatie
aan ‘meisjesfotografen’ kan worden genoemd: Rineke
Dijkstra, Carla van de Puttelaar, Céline van Balen. En ja, dat
zijn allemaal vrouwen. De manier waarop zij seksegenoten
op de rand van volwassenheid vastleggen is toch heel
anders dan bij een mannelijke fotograaf als bijvoorbeeld
Arno Nollen. Bewust of onbewust dient de ‘male gaze’ zich
aan en krijgen zijn portretten een zweem van sensualiteit
en een hint van erotiek mee. Dat gebeurt niet bij zijn vrouwelijke collega’s.
Bij Van Meene zijn de meisjes nog volledig aseksueel, ook
als ze deels ontbloot in beeld komen, zelfs – zoals in één foto
het geval is – als ze zwanger zijn. Ze hebben nog een zuiverheid en onschuld die ze binnen afzienbare tijd zullen verliezen. Van Meene laat ze stollen in dat stukje niemandsland
tussen kindertijd en puberteit. Er spreekt een romantisch
verlangen uit iets te willen vasthouden van wat onherroepelijk verloren gaat. De titel van de tentoonstelling, The
Years Shall Run Like Rabbits, onderstreept dat nog eens.
Het gaat Van Meene niet om individuele uitingen. De
geportretteerde meisjes zijn anoniem, op een enkele uitzondering na – actrice Gabourey Sidibe die de hoofdrol speelde in
de film Precious en wier voluptueuze lijf uit duizenden herkenbaar is. Ze hebben geen naam en hun gezichten verraden
geen sterk uitgesproken emoties. De fotograaf gebruikt ze als
mannequins om een archetype neer te zetten. Het gaat hier
niet om jongvolwassenen, maar om jongvolwassenheid.
Zoveel romantische lading, dat kan kunstmatig en kitscherig worden. Daar is Van Meene zich van bewust en hoewel ze ver gaat in haar stilering, zorgt ze er altijd voor een
mate van natuurlijkheid te behouden. Ze gebruikt geen met
lampen volgehangen set zoals Gregory Crewdson of een
digitale trukendoos à la Ruud van Empel. Van Meene werkt
uitsluitend met natuurlijk licht, bij voorkeur het warme
goud van de herfst of het knisperend zilver van een heldere
vorstdag. Dan komen haar composities van vaak gedempte
kleuren het beste tot hun recht.
De schilderkunstige referenties zijn onmiskenbaar.
Botticelli en Vélazquez dringen zich op, maar een combinatie van opgestoken haar, geel jurkje en licht dat diagonaal
door het raam valt doet ook meteen aan Vermeers
Melkmeisje denken. De composities roepen tevens associaties met bekende motieven op: er zijn minstens drie Ophelia’s
te zien en één prinses op de erwt. Soms voegt de fotograaf
een licht surrealistische twist toe. Lang haar wordt dan
naar voren over een gezicht gekamd, of een trainingsjack
wordt om een boomstam geslagen voordat het wordt aangetrokken, waardoor het lijkt alsof de draagster opgehangen wordt aan de gemeentelijke beplanting.
Verder dan het creëren van sfeer gaat de betekenis van dit
soort ingrepen niet. Van Meenes portretten zijn oppervlak
en esthetiek, geen voer voor psychologen. Het veelvuldig
voorkomen van honden hoeft dan ook niet, freudiaans of
anderszins, geduid te worden. Of het moet met een biografi-

p Hellen van Meene: The Years Shall Run Like Rabbits, tot 29
november in Fotomuseum Den Haag, Stadhouderslaan 43,
2517 HV Den Haag (070/338.11.44; fotomuseumdenhaag.
nl).

Hellen van Meene
Zonder titel, 1998

Hellen van Meene
Zonder titel, 2014

sche snipper zijn, gedregd uit een interview: op zesjarige
leeftijd is Van Meene gebeten door een hond. Als fotograaf
wilde ze op een gegeven moment haar modellen combineren met dieren, maar ze was er na een paar shoots met
konijnen en hanen wel achter gekomen dat ze iets groters
nodig had. Ze zette zich over haar angst heen, leerde honden liefhebben en gebruikt ze nu veelvuldig als compagnon,
spiegel of speelgoed van de meisjes die ze fotografeert.
Net als die meisjes zien die honden er overigens schitterend uit. Hun beeltenis is meteen herkenbaar als ‘een Van
Meene’: zorgvuldig uitgebalanceerd, licht omfloerst en afgedrukt op een klein vierkant formaat, waardoor je gedwongen wordt dichterbij te komen en er als vanzelf een zekere
intimiteit ontstaat. En eigenlijk geldt dat voor alle ruim
negentig foto’s die in deze tentoonstelling hangen. De vroegste dateren van 1994, de nieuwste zijn dit jaar gemaakt. Ze
hangen kriskras door elkaar en nergens valt dat gebrek aan
chronologie op. De extreme consistentie die Van Meene aan
de dag legt kun je prijzen als ‘een stijlvast handschrift’. Maar
je kunt ook stellen dat er niet veel ontwikkeling in haar oeuvre zit. Na het zien van deze eerste overzichtstentoonstelling
weet je het wel.
Edo Dijksterhuis

Genomineerden

Dé prijs voor beeldend
kunstenaars onder de 40 jaar
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Expeditie land art. De titel zegt het al: Expeditie Land Art
in Kunsthal KAdE (Amersfoort) gaat over reizen, en meer
specifiek over de reis die kunstcritica Sandra Smallenburg
ondernam langs de beroemdste Amerikaanse land-artprojecten uit de jaren zeventig – de gouden tijd van de land art
– die maar weinigen in het echt hebben gezien. Hiervan
doet ze verslag in haar gelijknamige boek dat de aanleiding
vormde voor deze tentoonstelling. In tweehonderd pagina’s
trekken we met haar door de Amerikaanse woestijnen om
deelgenoot te worden van haar ervaringen van Robert
Smithsons Spiral Jetty, Nancy Holts Sun Tunnels, Walter De
Maria’s Lighting Fields, Michael Heizers Double Negative en
James Turells Roden Crater. Het boek heeft wel iets van een
roadmovie, met veel interessante details over de obstakels,
de condities en locaties onderweg, en met anekdotes over
makers en behoeders van de werken. Het besteedt vooral
ook veel aandacht aan de ervaring om oog in oog te staan
met de fysieke realiteit van deze ingrepen in het landschap.
Smallenburg schrijft ook over land art in Engeland, zoals de
wandelingen van Richard Long en Hamish Fulton, die zich
op bescheidener wijze bezighielden met de natuur. Ze
bezoekt tevens De Groene Kathedraal (1978-1996) van
Marinus Boezem in de buurt van Almere en gaat in gesprek
met hedendaagse landschapskunstenaars.
In de tentoonstelling wordt werk van pioniers van de
land-artbeweging – Nancy Holt, Robert Smithson, Walter
De Maria, James Turrell, Richard Long en Marinus Boezem
– gepresenteerd naast dat van een jongere generatie kunstenaars – Francis Alÿs, Tacita Dean, Mario Garcia Torres,
Zeger Reyers, Pierre Bismuth en Lara Almarcegui. Een tentoonstelling die de erfenis van de historische land art onder
de loep neemt, lijkt uiterst relevant op een moment dat
kunst die zich bezighoudt met de natuur veel aandacht
krijgt. Smallenburgs teksten roepen echter het romantische
beeld op van een kunststroming die haar rug van het museum afkeerde, een beeld dat ook in de jaren zeventig zelf
(onterecht) de receptie overheerste. Vooral de heroïek, de
pioniersrol, het avontuur en isolement van de land art worden door haar bezongen. Nochtans zijn er inmiddels genoeg
studies verschenen – denk bijvoorbeeld aan de catalogus
The Ends of the Earth (MOCA, Los Angeles, 2012) – waarin
land art wordt neergezet als een kritisch vertoog over de
verbondenheid van natuur en cultuur.
Smallenburg selecteert vooral historische kunstenaars
die binnen het romantische narratief over land art de
hoofdrol speelden, ten koste van land-artkunstenaars als
Agnes Denes of Allan Sonfist die de stad als werkveld
gebruikten. Dat is jammer, want een focus op de strategieën
van deze laatsten had een interessante blik kunnen werpen
op hedendaagse kunst die met het ‘land’ aan de slag gaat.
Toch is de contaminatie door de moderne, stedelijke en
gemediatiseerde maatschappij overduidelijk in de tentoonstelling aanwezig. De expositie opent indrukwekkend met
Free Floating Tree van Zeger Reyers, een boom die zich horizontaal over de nabijgelegen zaal uitstrekt, tegenover een
monitor met de eerste uitzending van Gerry Schums TV
Gallery uit 1968, gewijd aan land art. Thema’s als de gecultiveerde natuur en de rol van communicatiemedia in land
art treden hiermee direct op de voorgrond. Naast enkele
‘museale’ land-artsculpturen – zoals Longs Wood Circle
(1977) uit het Van Abbe en zijn White Marble Line (1986),
en een reconstructie van Boezems Rietveld bewogen door
Ventilatoren – zijn in de tentoonstelling voornamelijk videofilms of -werken te zien, van vroeger en nu. Wat in die films
opvalt is de dominante aanwezigheid van auto’s, graafmachines, wegversperringen en wegenkaarten, naast die van
foto- en videocamera’s. Een aantal jongere kunstenaars
gaat net als Smallenburg op expeditie, met de videocamera
in aanslag: we worden deelgenoot van een reis langs locaties van nooit gerealiseerde werken van Smithson (Mario
Garcia Torres), volgen Pierre Bismuth in de trailer Where is
Rocky II, waarin hij op zoek gaat naar een namaaksteen die

Uitreiking
17 december
15 uur via
www.prixderome.nl
Tentoonstelling
21 nov 2015 – 17 jan 2016
in de Appel arts centre,
Amsterdam

DAAR
WAAR
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DAG
BEGINT,

EXPOSITIE VAN
2/10/2015
TOT 10/01/2016

VILLENEUVE D’ASCQ (FRANKRIJK)
WWW.MUSEE-LAM.FR

Het LaM is een openbare instelling van culturele samenwerking met als leden MEL, de stad Villeneuve d’Ascq en de Franse staat
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Zeger Reyers
Free Floating Tree, 2015 (zicht op ‘Expeditie land art’, Kunsthal KAdE,
Amersfoort)

Edward Ruscha in de Mojavewoestijn achterliet, en worden
getuige van de zoektocht die Tacita Dean naar Spiral Jetty
onderneemt. Tot slot geeft Robert Jan Leegte twee werken
(Spiral Jetty en Longs Walking a Line) een virtueel bestaan in
zijn videogame Minecraft. De expliciete aanwezigheid van
‘technologische media’ in al deze werken confronteert ons
telkens met het feit dat de ervaring van land art (meestal)
bemiddeld is.
De land-artkunstenaars uit de jaren zestig en zeventig
toonden zich reeds uiterst bewust van de rol en het belang
van media. Ook een kunstenaar als Robert Smithson –
volop vertegenwoordigd met videofilms van Spiral Jetty,
Mono Lake, Swamp, Amarrillo Ramp, waarvan de meeste
door zijn vrouw Nancy Holt gerealiseerd werden na zijn
dood – verwierp de romantische denktrant over de natuur
die het toenmalige vertoog over land art (en van de milieubeweging) overheerste. Zijn theorie over de ‘site’ (locatie) en
‘non-site’ (kunstruimte) is een poging om de relatie tussen
natuur en cultuur, platteland en stad, institutionele en buiteninstitutionele ruimte te denken. Smithson zag de kunstenaar in zijn eigen woorden als een ‘mediator between the
ecologist and the industrialist’.
De betekenis van de klassieke land art voor hedendaagse
kunstpraktijken schuilt precies in dit engagement van kunstenaars als Smithson rond kwesties van de verbondenheid
van natuur en cultuur, en de rol van communicatietechnologieën. Was er bij Smithson nog sprake van een dialectische relatie tussen natuur en cultuur, dan trekt de huidige
generatie kunstenaars de wereld rond om de effecten van de
mens op de aarde te onderzoeken vanuit de idee van een
volledige verwevenheid van natuur en cultuur. Via een kritische verkenning van de historische land art wordt meteen
ook de relevantie duidelijk van deze kunst voor een videowerk als When Mountain Moves Faith van Francis Alÿs, dat
een interessante reflectie vormt op de politieke beslaglegging op het land en op de fragmentatie van plek en representatie. Guido van de Werves bekende videowerk Nummer
Acht, waarin hij voor een enorme ijsbreker uitloopt, toont
vanuit dezelfde optiek niet zomaar de eenzame heroïsche
tocht van het kwetsbare individu, maar vormt een verbeelding van de macht van de mens en zijn machine om het
landschap te breken.
Hoewel het boek en de tentoonstelling een grote hoeveelheid bijzonder materiaal en wetenswaardigheden bijeenbrengen, slagen ze er niet in om een actuele visie op land art
te ontwikkelen. Dat is jammer, want zeker op een moment
dat de relatie tussen kunst en ecologie weer een nieuwe
impuls krijgt, is daar nood aan.
Alice Smits

postkaartje: een cactus op een wit vlak, met een leeg naamkaartje ernaast en rechts ervan een camera. Alsof het om
een ‘personaliteit’ ging. Op de tentoonstelling zelf doken
alternatieve, gelijkaardige beelden op in de film
Doppelbesetzung: de cactus met een microfoon ervoor, een
man (William Wheeler) die zijn oor te luisteren legt bij de
cactus enzovoort. De beelden vloeiden voort uit Listener’s
voice, een collectie subversief-absurde hoorspelen uit 2002.
Die kregen tussen 2012 en 2015 een even subversieve reenactment. Deze tentoonstelling presenteerde dit en aanverwant materiaal.
Het centrale werk was Jonathan. Het bestaat uit een
modulaire constructie van geperforeerde, wit gelakte hardboardpanelen, die een miniatuurversie van een patio annex
kamer vormen. In de afgesloten patio dienen grote pakken
stevig opgerold vilt als zitjes om te kijken naar een filmprojectie waarin mensen van diverse pluimage een reeks witte
kubussen af- en aandragen, zodat steeds wisselende constructies ontstaan.
In die instabiele setting waren twee figuren rond. Van de
ene is het geslacht onmogelijk te bepalen. Hij/zij draagt een
joggingpak, en over het hoofd een zwarte kap die slechts de
ogen vrijlaat. Aan de voorzijde is die kap met een grote lap
stof verlengd tot een halve pij, maar het zou ook een nikab
kunnen zijn, of een gangsterbivakmuts. Misschien gaat het
om een monnik of een non, maar misschien ook om een
sportman of -vrouw, want deze figuur zwaait voortdurend,
plechtig en elegant, met een tennis- of tafeltennisracket. De
andere figuur draagt een zwart pak en een zwarte das, en
lijkt onmiskenbaar een man, maar blijkt bij nader toezien
een vrouw. Ook zij jongleert met attributen, en wel een
gummiknuppel en een dirigeerstok.
Een klankband bezorgt de sleutel tot deze pantomime. We
horen een stem die een dialoog weergeeft waarin het gaat
over Miriam, de cactus Jonathan en ‘rackets’ en ‘bâtons’.
Beide laatste woorden zijn dubbelzinnig: het ene kan zowel
op een sportartikel als een gangsterbende wijzen, het andere zowel op een dirigeerstokje als een gummiknuppel. Het
verhaal zelf maakt dat onderscheid nochtans niet, maar
springt van de ene naar de andere betekenis. Onderweg duiken ook ‘Peter’ en ‘Madonna’ op, als afsplitsingen van
Miriam en Jonathan. Het verhaal is een vrije variatie op een
tekst van de Franse surrealistische kunstenares Claude
Cahun, die ver vooropliep in ‘genderonderzoek’. Schaerf
exploreert in haar spoor het onbestendige karakter van
onze (gender)identiteit. De film is een bizar-komische verbeelding van het verhaal op de klankband.
Schaerf werkt echter ook met een tweede referentie: het
‘House of the future’-project van het architectenkoppel
Peter en Alison Smithson. Dat veroorzaakte in 1956

opschudding door zijn ongeziene combinatie van een peepshowsetting, futuristische vormen en ambigu uitgedoste
acteurs. Dit werk wordt haast terloops geciteerd in Jonathan,
door een fotokopie tegen de muur en door de modulaire
vorm van het paviljoen zelf. Het vormde ook een bruggetje
naar But today we collect links, een tweede installatie in de
kelder van Etablissement. Daar bracht Schaerf op een groot
podium diverse beelden en objecten samen die op een of
andere wijze de subversieve lezing en representatie van de
werkelijkheid door Cahun en de Smithsons weerspiegelen.
Soms is de link wat gezocht, zoals in het geval van een oude
Sony-radio in de vorm van een dobbelsteen, die lijkt op een
afstandsbediening uit het ‘House of the Future’.
Bij een fotoreeks die toont hoe indianenkostuums zowel
inspiratie voor modeontwerpers als voor protestmarsen
kunnen leveren, komt het politieke karakter van deze presentatie naar boven. Schaerfs kruising van beelden en teksten deconstrueert op een intelligente, vaak geestige manier
het geweld dat achter identiteits- en genderconstructies
schuilt.
Schaerf toonde hier ook de film Pro testing, die hij met Eva
Meyer schreef en regisseerde. De film opent met beelden
van de zee. Een voice-over mijmert over de fonetische gelijkenis tussen de Franse woorden ‘bateau’, ‘tableau’ en ‘drapeau’, al hebben ze qua betekenis niets met elkaar te maken.
Schaerf alludeert hier op het diawerk Bateau Tableau (1973)
van Marcel Broodthaers, dat het realisme van een schilderij
van een boot op zee dissecteert. ‘Drapeau’ vervolledigt niet
toevallig de woordreeks van Broodthaers in Schaerfs werk.
De film vervolgt immers met een ‘documentaire’ opname
van een protestmeeting. Dat doen de beelden van mensen
die met een bordje in een kring lopen in eerste instantie
althans vermoeden. Samen met de rondcirkelende camera
constateren we echter dat de borden leeg zijn. Die filmopnames lopen door in andere documentaire beelden die een
oorlogssituatie – en dus ook het vermoedelijke object van
protest – suggereren. Deze ‘oorlogsbeelden’ zijn echter overduidelijk re-enactments en zitten ook vol incongruente
details. Het effect is enigszins hilarisch, zonder dat er een
duidelijke pointe volgt. De camera draait, net als de betogers
en de oorlogsvoerders, eindeloos rondjes, zonder doel.
Schaerf wrikt zo de eenduidigheid van hedendaagse mediabeelden open, om er de vele mogelijke alternatieve lezingen
van te tonen, net als Broodthaers dat eerder met schilderkunstige beelden deed.
Pieter T’Jonck
p Eran Schaerf, And Charlotte Perriand Brought a New Object
to the Office Every Morning, 5 september – 11 oktober 2015,
Etablissement d’en face, Ravensteinstraat 32, 1000 Brussel
(02/219.44.51; etablissementdenfaceprojects.testvds.com).

p Expeditie land art, tot 3 januari 2016 in Kunsthal KAdE,
Eemhuis, Eemplein 77, 3812 EA Amersfoort (033/422.50.30;
kunsthalkade.nl).
p Sandra Smallenburg, Expeditie land art, verscheen in
2015 bij De Bezige Bij (contact: Van Miereveldstraat 1,
1071 DW Amsterdam, 020/305.98.10; Mechelsesteenweg
203, 2018 Antwerpen, 03/285.72.00; debezigebij.nl).

Beeldende kunst – terugblik
Eran Schaerf in Etablissement d’en face. And Charlotte
Perriand Brought a New Object to the Office Every Morning,
een tentoonstelling van Eran Schaerf in het Brusselse
Trianglebleu_pubSuivez_Mise en page 1 14/09/15 15:09 Page1
Etablissement d’en face, werd aangekondigd met een bizar

Eran Schaerf
Jonathan, 2015, installatie met filmprojectie (detail tentoonstelling ‘And Charlotte Perriand Brought a New Object to the Office Every Morning’,
Etablissement d’en face, Brussel). Foto: Philippe De Gobert
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JCJ Vanderheyden bij Kristof De Clercq Gallery.
Hoewel JCJ Vanderheyden (1928-2012) mag worden
bestempeld als een van de belangrijkste naoorlogse
Nederlandse kunstenaars, werd hij in België vooralsnog
weinig onder de aandacht gebracht. Een tentoonstelling in
1999 samen met Agnes Maes en Peer Veneman (Galerie De
Gryse, Tielt) en vorig jaar een eerste museale presentatie in
de groepstentoonstelling Zeitraum (Raveelmuseum), behoren tot de zeldzame momenten waarop werk van hem te
zien was. Kristof De Clercq Gallery vond het hoog tijd om
hierin verandering te brengen en pakte uit met een mooie
presentatie.
De selectie bevatte schilderijen, grafisch werk en foto’s,
voornamelijk uit de jaren tachtig en negentig. De niet-chronologische opstelling maakte duidelijk dat de kunstenaar
over verschillende media heen eenzelfde gevoeligheid vertoont. Een heel aantal schilderijen lijkt op het eerste zicht
abstract. Die neiging tot abstractie en de minimalistische
beeldtaal, zouden kunnen doen vermoeden dat het
Vanderheyden louter om een reflectie op het medium schilderkunst te doen is. De werken met realistische motieven
tonen echter dat dit allesbehalve het geval is: zo kan Bent
Horizon (1981), een doek met een liggend formaat waarin
een witte en blauwe strook gescheiden worden door een
gebogen lijn, als een besneeuwd landschap worden gelezen.
Een halfcirkelvormig doek in gele tinten (Yellow Sun, 1983)
suggereert een zon met lichtkringen eromheen. Realistische
motieven zijn uiteraard ook in de fotografische werken te
zien. Midnight Sun (2003) – een inkjetprint op doek – toont
een foto genomen vanuit een vliegtuig. Door het bolle vliegtuigraam met afgeronde hoeken is een landschap te zien dat
net als Bent Horizon in een witte en blauwe zone is verdeeld
– het besneeuwde land en de blauwe lucht – die van elkaar
gescheiden worden door een gebogen (horizon)lijn.
Realistische en abstracte werken blijken voortdurend te
interfereren. Zonder titel (staande horizon) is een klein
abstract werkje – zo dun als een lat – waarin strookjes wit
en roze opnieuw door een gebogen (oranjegele) lijn worden
gescheiden. Door het staande formaat gaat de landschappelijke referentie verloren, maar de titel herinnert ons aan
de realistische oorsprong van het motief. Checkerboard
(1987), een shaped canvas in de vorm van een onregelmatige vierhoek met een onregelmatig (dambord)patroon van
witte en zwarte vakjes, lijkt op het eerste zicht volledig
abstract. Zowel de vorm van het canvas als de vervormingen in het dambordpatroon resoneren echter met het bolle
vliegtuigraam in Midnight Sun.
De tentoonstelling spant zich op tussen de weidsheid van
de blik uit een vliegtuig en de beperking en intimiteit van
het atelier. Titels als Studio en Screen in Studio geven reeds
ondubbelzinnig aan dat de leefomgeving van de kunstenaar
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zicht op de tentoonstelling JCJ Vanderheyden, Kristof De Clercq Gallery, Gent, 2015. V.l.n.r.: Midnight Sun, 2003; Zonder titel (Staand Wit), 1980;
Zonder titel (Staand Rood), 1966-1982; Checkerboard, 1987

in zijn werk betrokken werd. Vanderheydens studio speelt
evenzeer een hoofdrol in de video Het verlaten atelier. In dit
eerbetoon, gerealiseerd door de bevriende kunstenaar
L.J.A.D. Creyghton, worden Vanderheydens opvattingen
over zijn artistieke praktijk uiteengezet. Hoewel
Vanderheyden een uiterst aangename man blijkt te zijn, die
zich zonder voorbehoud uitspreekt over zijn leven als kunstenaar, voegen zijn woorden opvallend weinig toe aan zijn
werk. Dat werd in deze kleine tentoonstelling echter op een
verrassend complete manier belicht.
Ruben Beké
p JCJ Vanderheyden, 13 september – 25 oktober, Kristof De
Clercq Gallery, Tichelrei 82, 9000 Gent (09/223.54.34;
kristofdeclercq.com).

Cristina de Middel: Jan Mayen. De website van Cristina de
Middel oogt als de schreeuwerige voorpagina van een
Amerikaanse tabloid. De meest fantastische verzinsels, overgoten met een vettige sensatiesaus, knallen van het scherm:
‘Hillary Clinton adopts alien baby!’, ‘Sex can drive you insane!’, ‘Israeli mermaids seen on shore!’. De Spaanse fotografe
heeft een zwak voor dit soort hyperbolische ongein. Dat is ook
te zien aan haar werk, waarin het historische en het fantastische naadloos en met veel humor in elkaar overlopen.
Hoe anders begon De Middel haar carrière. Na een fotografieopleiding in de VS doorliep ze nog een aparte cursus
oorlogscorrespondentie bij het Spaanse leger en een mensenrechtenmodule van het Rode Kruis. Tien jaar lang reisde
ze internationale brandhaarden af om onrecht en ellende

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 exhibition
laden Sie herzlich zur Ausstellung ein

CONFRONTATION
ANCA COdREA < > KURT PEISER

Vernissage: 10/10/2015 van 16:00 – 19:00
Expo: 11/10/2015 – 14/02/2016
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
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Cristina de Middel
Jan Mayen, 2015, zicht op de tentoonstelling bij LhGWR, Den Haag

in beeld te brengen. Haar documentaire werk uit die tijd is
nuchter en geëngageerd. In de nu weer hoogst actuele serie
Welcome zet ze in tweeluiken toeristenoorden tegenover
nabijgelegen vluchtelingenkampen.
Op een gegeven moment was de rek eruit en wilde De
Middel weg van de soms wel erg confronterende nieuwsactualiteit. Ze zocht naar een verhalende fotografie die minder
beladen is, niet voortgedreven wordt door het hijgerige hier
en nu. Ze vond die in een historische aanpak. Uit het amorfe
collectieve bewustzijn zeeft De Middel kleine, vergeten verhalen en brengt die tot leven. Het is een soort journalistiekhistorische ‘reverse engineering’ waarbij de verteller zichzelf de vrijheid gunt het verleden te ‘corrigeren’ en soms
helemaal opnieuw uit te vinden.

Het fotoboek The Afronauts uit 2012, dat een jaar later tentoongesteld werd in het Amsterdamse FOAM, was meteen
een groot succes. Dat zal grotendeels te maken hebben met
het verhaal erachter. The Afronauts is geïnspireerd door het
uitzinnige ruimtevaartprogramma dat een Zambiaanse
dorpsschoolmeester medio jaren zestig voor zijn land had
bedacht. Het zouden geen Russische kosmonauten of
Amerikaanse astronauten zijn die de ruimte zouden verkennen, maar Zambiaanse afronauten. De benodigde 700 miljoen pond bleek echter onmogelijk bij elkaar te krijgen en het
plan stierf een stille dood. Het verhaal van de Zambia
National Academy of Space Research die tien ruimtevaarders, een ruimtemeisje en een ruimtekat naar Mars wilde
sturen, raakte snel vergeten. Totdat De Middel deze droom

van een net onafhankelijke staat in beeld bracht alsof hij
werkelijkheid was geworden. In ruimtepakken gemaakt van
kleurrijk Vlisco-textiel, raffia en boodschappentassen, planten de afronauten op Mars vlaggen met smileys en onderzoeken ze rotsen. Discochique en blaxploitation cool strijden om
voorrang in dit verhaal dat draait om absurde ambities.
Voor Jan Mayen heeft De Middel een soortgelijk vergeten
stukje geschiedenis gekozen. In 1911, toen de Noordpool al
ontdekt was en de wereldkaart volledig ingekleurd, vatte de
rijke en ietwat excentrieke Brit Joseph Foster Stackhouse het
idee op om Jan Mayen te ‘herontdekken’, een vulkanisch
eiland in de Noordelijke IJszee. Het was eigenlijk een heel
vroege vorm van extreem toerisme. En zoals veel hedendaagse toeristen waren ook Stackhouse en zijn metgezellen slecht
voorbereid. Hun schip was amper zeewaardig, een kompas
was afwezig en geen van de opvarenden had noemenswaardige nautische ervaring. De kust van het eiland bleek ongeschikt om aan land te gaan en de mannen keerden onverrichter zake, zonder trofee of heldenstatus, naar huis.
De Middel heeft de missie van Stackhouse nagespeeld,
maar dan als een succes: per sloep bereiken de avonturiers
het eiland, gaan op verkenning uit en bakken een ter plaatse gevangen visje. Aan die historische re-enactment zijn
echter weer de nodige vreemde elementen toegevoegd: pudding, zombiezeehonden, vliegende haaien. Baron van
Münchhausen is er niets bij.
Het verhaal van Jan Mayen is in Galerie LhGWR verteld
als een fotostrip. Op lange borden, die op verschillende
hoogte achter elkaar zijn geplaatst om een golfeffect te
bereiken, worden foto’s afgewisseld met kaarten en dagboekfragmenten van de kapitein. Sommige van De Middels
zwart-witfoto’s zijn afgedrukt op krantenpapier, waardoor
ze er overtuigend echt uitzien. Andere afdrukken zijn weer
deels ingekleurd of ingelijst. De Middel speelt heel handig
met het ongedefinieerde gebied tussen nieuws en nep, feit
en fictie, documentatie en kunst. Wat uiteindelijk overblijft
is het aantrekkelijke verhaal, dat niet per se authentiek
hoeft te zijn om te werken.
Edo Dijksterhuis
p Cristina de Middel, Jan Mayen, 5 september – 31 oktober,
Galerie LhGWR, Stationsweg 137, 2515 BM Den Haag
(070/388.65.85; grotewittereus.nl).
Katja Mater: You Will Just Have to Take My Word for
It. De Amsterdamse beurs Unseen geeft jaarlijks een goed
overzicht van de stand van zaken in de fotografie. Ook dit
jaar (18-20 september) was er weer opvallend veel werk te
zien dat de grenzen van het medium stevig oprekt. Je kon er
onbeweeglijke video’s aantreffen, met bijenwas gelamineerde found footage en foto’s geprint op kunststof die tot een

IOAN SBÂRCIU Transylvanian Lights

Opening 29.11.15 - 15u Open t/m 30.01.16
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Vennen 23, 2000 Herentals www.artcenter.hugovoeten.org Open van maandag t/m zaterdag, 13u30-17u
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“NOT”

Hercules, 2015, chinese inkt op projectiescherm, 123 x 123 cm

THE ADVENTURES OF
CAPTAIN BEAR & THE HAPPY FEW

Wouter Feyaerts

22 11 2015 > 10 01 2016

galerie Transit

Zandpoortvest 10 | 2800 Mechelen

MAKING
SENSE AS
SOMETHING
ELSE

KASPER
BOSMANS
OPENING
21 NOV 20 HRS
OPEN
22.11— 20.12
THU—SUN
14—18
HRS

open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u
na 20 december: enkel na afspraak te bezoeken

IN
THE
MAKING
Ritsart Gobyn
open
8 november 2015 - 13 december 2015
maandag tot zondag, 14 tot 17 uur
locatie
Leo D’Hulsterzaal
Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9, 8700 Tielt
info
Cultuurcentrum Gildhof
051/42 82 20

www.transit.be | art@transit.be
015 336 336 | 0478 811 441 | 0475 477 478

frederik.vanlaere@tielt.be

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

www.caermersklooster.be

Muziek
Lam Gods
tentoonstelling

ystieke

vanaf 10 sept
2015

Beursvennootschap
www.meritcapital.be
Antwerpen | Hasselt | Sint-Martens-Latem | Zürich
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Katja Mater
links: Tiled 01 (black to white), 2014 / rechts: Tiled 01 (white to black), 2014. Detail uit de tentoonstelling ‘You Will Just Have to Take My Word for It’,
galerie Martin van Zomeren, Amsterdam, 2015. Courtesy Katja Mater & Martin van Zomeren, Amsterdam

sculptuur waren gevouwen. Maar wat vooral opviel was
hoeveel fotografen tegenwoordig het snijvlak met de schilderkunst opzoeken, niet alleen met schilderkunstige referenties – dat gebeurt al zolang het medium bestaat – maar
door fysiek op prints en negatieven te schilderen of verf
fotografisch vast te leggen.
Katja Mater, die op de beurs vertegenwoordigd was in de
stand van Galerie Martin van Zomeren en gelijktijdig een
solo had in de galerie, houdt zich al zeker een decennium
bezig met de cross-over tussen fotografie en schilderkunst.
Ze beschildert papier met geometrische figuren, vaak binnen een beperkt kleurenspectrum, en legt die in verschillende stadia vast op een en hetzelfde negatief. Hierdoor ontstaat een stapeling van vlakken. Welke laag echter eerst
kwam en welke later is ontstaan, blijft onduidelijk. De tijd
wordt in elkaar geschoven en er ontstaat een indruk van
gelijktijdigheid. Je voelt aan dat dit slechts schijn is, en toch
kun je er niet omheen. You Will Just Have to Take My Word for
It luidt de titel van de galerietentoonstelling dan ook een
beetje plagerig.
In haar nieuwste werk zet Mater een volgende stap in dat
onderzoek naar tijd, ruimte en de verbeelding van die twee.
Het stapelen van meerdere momentopnames binnen één
beeld wordt nog eens verviervoudigd. Ze laat het proces iedere keer op net een ander moment stollen, zodat vier gerelateerde, maar net verschillende beelden ontstaan. De stapelingen draait ze telkens een kwartslag en bevestigt ze aan elkaar
waardoor een nieuw geheel ontstaat. De las is zo gekozen dat
lijnen doorlopen en vlakken in elkaar overvloeien.
Verschillende momenten worden deel van een continuüm.
Het is een fascinerende verbeelding van het idee van paralleluniversums, zoals dat door de esoterische filosoof P.D.
Oespenski werd verkondigd begin 20e eeuw en later wortel
schoot bij magisch realistische romanciers als Hubert Lampo.
Behalve conceptueel interessant is Maters werk ook visueel aantrekkelijk. Haar schilderwerk heeft een zekere nonchalance. Lijnen zijn soms bibberig, kleurdekking is nooit
egaal, vierkantjes en veelhoeken komen niet uit een mal,
maar uit de losse pols. De vier delen die aan elkaar worden
geplakt sluiten zelden netjes aan waardoor het uiteindelijke
werk eruitziet als een wat slordige legpuzzel. In dat handwerk schemert de handeling door die het eigenlijke onderwerp is. Of liever gezegd: de tijd die nodig is om die handeling uit te voeren.
Tijdens een vorige galerietentoonstelling en recentelijk tijdens een residency in het Brusselse WIELS heeft Mater zich
losgemaakt van het platte vlak en is ze ruimtes gaan beschilderen en fotograferen. In het in Brussel gemaakte White to
Black en Black to White legt ze serieel vast hoe ze twee muren,
plafond en vloer eerst zwart schildert en vervolgens weer
wit. De ruimtelijkheid wordt eerst benadrukt met behulp
van schilderkunstige middelen, maar is uiteindelijk toch
weer teruggebracht naar de twee dimensies van de foto.
Behalve op c-prints brengt Mater haar procedé nu ook over
op bewegend beeld. In de film Fields of a Line legt ze vast hoe ze
de muren en vloer van het anatomisch theater in het Gentse
kunstencentrum KIOSK beschildert. Drie keer is de 16mmfilm belicht, waardoor het beeld een scala aan tinten doorloopt: groen, blauw, rood, paars. Het trage panning shot, dat
van rechts naar links beweegt, krijgt daarmee een extra diepte. De tijd verdicht zich en lost ten slotte op in een ruimte die er
nooit geweest is zoals we haar nu zien.
Edo Dijksterhuis
p Katja Mater: You Will Just Have to Take My Word for It, 5
september – 10 oktober, Galerie Martin van Zomeren,
Hazenstraat 20, 1016 SP Amsterdam (06/1137.0211;
020/420.81.29; gmvz.com).

Marcel Broodthaers in Kassel. Het Fridericianum te
Kassel is zonder twijfel een bijzonder geschikte plek om het
werk van Marcel Broodthaers (1924-1976) te exposeren –
een kunstenaar wiens oeuvre in grote mate een reflectie
vormt op het museum, de tentoonstelling en het institutionele apparaat van de kunst. Het Fridericianum, dat in 1779
als een publiek toegankelijk gebouw werd opgetrokken voor
het tentoonstellen van kunstwerken, staat immers geboekstaafd als een van de allereerste museumgebouwen.
Bovendien vormt het Fridericianum vanaf het midden van
de twintigste eeuw de kern van Documenta, waarvan sommige edities het concept ‘tentoonstelling’ grondig hebben
bijgestuurd. Broodthaers leverde zowel tijdens zijn leven als
postuum een belangrijke bijdrage aan diverse edities van de
Documenta – in die zin is er zelfs sprake van een persoonlijke band met Kassel. De beslissing om de zestigste verjaardag
van Documenta te vieren met een retrospectieve van
Broodthaers is dan ook volkomen terecht.
De Broodthaerstentoonstelling, die werd samengesteld
door directeur Susanne Pfeffer, is ruim en luchtig opgesteld
in de zalen van het Fridericianum, die voor de meeste
Documentabezoekers bekendstaan als tjokvolle en duistere
ruimten. Het resultaat is een heldere, ietwat ‘museale’, educatieve of zelfs steriele opstelling. Die benadering doet evenwel geen afbreuk aan Broodthaers’ oeuvre, dat precies de
conventies van museale instituten aftast en zich vaak bedient
van schijnbaar overzichtelijke tabellen en taxonomieën.
Ietwat voor de hand liggend gaat de tentoonstelling op de
begane grond van start met L’Entrée de l’exposition (1974),
een installatie die behoort tot Broodthaers’ latere Décors en
die bestaat uit dadelpalmen, foto’s en drukwerk. Na deze
bijna rituele toegang respecteert de expositie min of meer
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een chronologische volgorde, met occasionele zijsprongen
om diverse thematische verbanden of Broodthaers’ omgang
met een specifiek materiaal of medium (zoals bijvoorbeeld
plastic platen of films) te belichten. In de eerste zaal zijn
vooral werken uit de jaren zestig opgesteld die getuigen van
Broodthaers’ fascinatie voor lokale Belgische motieven:
mossels, eierschalen, frieten en bakstenen, die toen met
eigentijdse stromingen als pop art en nouveau réalisme in
verband werden gebracht.
In een tweede kleinere zaal wordt de complexiteit en conceptuele rijkdom van Broodthaers geïntroduceerd aan de
hand van werken als Projection sur caisse (1968), een onderdeel van de Section XIX Siècle van zijn befaamde Musée d’art
moderne. Département des Aigles. Met behulp van postkaarten
en een projectie van negentiende-eeuwse schilderijen op een
transportkist, levert Broodthaers commentaar op het institutionele kader van het museumwezen. Eveneens in deze
zaal bevindt zich een ander sleutelwerk, de filminstallatie Le
Corbeau et le renard (1967-72), die Broodthaers’ voortdurende fascinatie illustreert voor raadsels en rebussen, en
voor de relatie tussen taal, objecten en beelden. Projection sur
caisse en Le Corbeau et le renard vormen tevens een indicatie
van het multimediale aspect van zijn werk, dat in het vervolg
van de tentoonstelling uitgebreider aan bod komt.
Op de eerste verdieping van het Fridericianum wordt
onder meer aandacht geschonken aan het op Magritte
geïnspireerde Eloge du sujet (1974) en aan diverse werken
die verwijzen naar Mallarmés gedicht Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard (1897). Voorts komt Broodthaers’ belangstelling voor atlassen en landkaarten aan bod, en wordt er
heel wat ruimte besteed aan de zogenaamde Peintures littéraires (1972-75) en de Plaques (Poèmes industriels) (196872), die zelden in deze aantallen te zien zijn. Het centrale
werk op de eerste verdieping, ondergebracht in de ruimte
boven de centrale toegang tot het gebouw, is evenwel de
Section publicité van Broodthaers’ ‘museumfictie’, die ook al
in 1972, in het kader van Harald Szeemanns Documenta 5,
in Kassel was te zien. Het werk vormt een soort miniversie
van het beroemdste onderdeel van Broodthaers’ museumproject, de Section des Figures. Der Adler vom Oligozän bis
heute, die destijds gelijktijdig met Documenta 5 in Düsseldorf
werd geëxposeerd. De Section Publicité werd later opnieuw
opgenomen in de door Catherine David georganiseerde
Documenta 10 (1997) en illustreert in die zin de relevantie
van Broodthaers’ speelse deconstructie van het museum
voor jongere generaties kunstenaars. Vervolgens herbergt
de eerste verdieping ook twee van Broodthaers’ grote latere
installaties: Décor. A Conquest by Marcel Broodthaers, dat in
1975 in het ICA in Londen was te zien, en La Salle blanche
(1975), een replica van de atelierwoning van de kunstenaar waar hij in 1968 de eerste sectie van zijn Musée d’Art
Moderne; Département des Aigles had opgestart.
Tot slot maakt ook de halfcirkelvormige rotonde van het
Fridericianum, die in diverse Documenta’s als een soort kern
fungeerde, deel uit van het tentoonstellingsparcours. Op de
bovenste verdieping wordt een kleine selectie van
Broodthaers’ films geprojecteerd, waaronder Cléf de horloge
(1957), La Pluie (1969), La Pipe (1969-72) en A Film by
Charles Baudelaire (1970) en Le Corbeau et le renard (1967),
waarvan op de begane grond de installatieversie is te zien.
Door deze 16 mm-films met behulp van naast elkaar
geplaatste filmprojectoren te tonen, biedt de tentoonstelling
een compact overzicht van Broodthaers’ ietwat onderbelichte filmexperimenten, terwijl meteen ook de belangrijkste
thema’s en motieven van zijn gehele oeuvre worden geïllustreerd: de spanning tussen woord en beeld, de fascinatie voor
de cultuur van de negentiende eeuw, de rol van schriftuur en
landkaarten, de impact van Magritte… De eerste verdieping
van de rotonde biedt vooral plaats aan werken waarin de
Noordzee of de handtekening van de kunstenaar centraal

Marcel Broodthaers
Plaques (Poèmes industriels), 1968-1972, zicht op de tentoonstelling ‘Marcel Broodthaers’ in Museum Fridericianum, Kassel, 2015
foto: Achim Hatzius
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HUGO DUCHATEAU
22.11.2015 / 20.12.2015

OPENING 22 NOVEMBER VAN 14 U TOT 16 U
VERBINDINGSDOK WESTKAAI 30,
2000 ANTWERPEN
OPEN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN
ZONDAG VAN 13 TOT 17 UUR
OF OP AFSPRAAK.

WWW.THEWILDSIDE.BE

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE
FLORENVILLE
Suzanna DUSAUTOIR, Marie RENOIRD & Bob VANANTWERPEN
ont le plaisir de vous inviter à l’ exposition
hebben het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling
laden Sie herzlich zur Ausstellung ein
kindly invite you to the exhibition

CONFRONTATION
VERENA VON LIChTENbERG < > FLORIS JESPERS

Vernissage: 14/11/2015, 14:00 – 18:00
Expo: 15/11/2015 – 13/03/2016
Place Albert 1er 63, 6820 Florenville
+ 32 498 75 43 37
+ 32 479 95 92 92
info@erasut.be
www.erasut.be

ouvert/open:
vendredi, samedi
et dimanche
14:00 – 18:00
ou sur rendez-vous

20

Ondertussen

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015

staan. Op de begane grond wordt om de cirkel rond te maken
de expositie ook met palmplanten afgesloten – ze maken deel
uit van de monumentale installatie Jardin d’hiver II (1974).
Hoewel de ietwat clowneske, door het surrealisme gemarkeerde Broodthaers misschien wat naar de achtergrond is
verdrongen en enkele belangrijke werken ontbreken, vormt
de retrospectieve in het Fridericianum een perfecte introductie tot Broodthaers’ oeuvre en biedt ze de gelegenheid
om enkele cruciale werken, die zelden zijn te zien, te aanschouwen. Nagenoeg alle aspecten van Broodthaers komen
aan bod: de sensualiteit van steenkool, mossels en wintertuinen, de fantasmagorie van de negentiende-eeuwse burgerlijke cultuur, de absurde noodzakelijkheid van het instituut museum, de genadeloze poëzie van geld en goud, de
fetisjering van banale voorwerpen, de spanning tussen
woord en beeld, de combinatie van taalspel en typografie, de
strakke schoonheid van taxonomieën, alsook de niet-aflatende stroom van replica’s, duplicaten, multipels, tautologieën en reproducties. Dat de ruimten van het Fridericianum
meteen de geschiedenis van het museum en die van het tentoonstellen van moderne kunst in herinnering brengen is
daarbij mooi meegenomen.
Steven Jacobs
p Marcel Broodthaers, tot 15 november in het Fridericianum,
Friedrichsplatz 18, 34117 Kassel (0561/707.27.20;
fridericianum.org).

Architectuur en Vormgeving
Levensecht: de performantie van de moderne stad.
De stedenbouw van de jaren vijftig en zestig diende uiteenlopende sociale of politieke belangen of idealen, die bijvoorbeeld met de wederopbouw in Europa gepaard gingen, of
met de consolidatie van westerse koloniën of met de verheerlijking van (onafhankelijk geworden) natiestaten.
Daarbij weerspiegelde de modernistische stedenbouw
bovenal de belofte van een nieuwe toekomst. De rationalisering en structurering van ontwerpen maakten een efficiëntere en goedkopere manier van bouwen mogelijk waardoor
er in korte tijd omvangrijke woningbouwprojecten konden
verrijzen. Complete steden en stadsdelen werden vanuit het
niets opgebouwd. Chandigarh, Brasília, Casablanca zijn
voorbeelden van dat nieuwe, moderne leven die als symbolen een plaats in het collectieve geheugen hebben veroverd.
Maar het beeld van deze nieuwe steden of stadsdelen is
vaak statisch en wordt bepaald door de maquettes, ontwerptekeningen en beelden van net opgeleverde bouwprojecten, die veelal strakke, geordende omgevingen laten zien.
Zijn deze omgevingen echter ook leefbaar gebleken? Wisten
bewoners zich in de afgelopen vijftig jaar aan deze plekken
aan te passen of ze zich toe te eigenen?
Tom Avermaete, hoogleraar aan de TU-Delft en curator
van de tentoonstelling Levensecht: de performantie van de
moderne stad, ging met zijn studenten op zoek naar antwoorden op deze vragen en onderwierp een zestal steden
aan een grondige analyse. In een korte promotiefilm zegt
Avermaete dat de tentoonstelling niet het heroïsche relaas
van de architecten en hun grote plannen wil nakauwen,
maar het verhaal van de bewoners wil vertellen: de mensen
die in deze steden leven of geleefd hebben, en de modernistische architectuur naar hun hand hebben gezet en/of
omgevormd. Op die manier wil de tentoonstelling laten zien
dat de modernistische architectuur/stedenbouw niet statisch is, maar getransformeerd kan worden, of – zoals
Avermaete zelf zegt – dat ze eigenlijk al getransformeerd is.
Toch is het betoog van de architect niet afwezig. Sterker
nog, het is alomtegenwoordig: de zes casestudies beginnen
immers telkens met de ontwerptekeningen en toekomstvisies van de architect. Daarmee neemt de tentoonstelling
een genuanceerde positie in: de ontwerpidealen van modernistische architecten zijn niet altijd evident voor de dagelijkse woonpraktijk, maar hebben in een aantal gevallen
wel een kader kunnen scheppen voor het stedelijk leven.
In Casablanca ontwierp Michel Écochard een groot aantal cités horizontales. Deze horizontale woonwijken werden
verwezenlijkt op een strak raster met cellen van 8 x 8 m.
Elke cel vertegenwoordigde een lage patiowoning; groepen
van patiowoningen werden gecombineerd tot buurteenheden, die op hun beurt weer werden samengesteld tot stadswijken. Al direct na de oplevering van de cités horizontales
begonnen bewoners hun woningen aan te passen: op de
binnenplaatsen werden extra kamers gebouwd en op de
daken nieuwe verdiepingen toegevoegd. Het structurele

Georges Candilis, Victor Bodiansky & Shadrach Woods
Carrières Centrales, huizen met toegevoegde moskee, Casablanca,
Marokko, 1952. © Mutual Hertitage

principe van Écochards cités horizontales liet deze aanpassingen toe. Langzaam werd de horizontale stad omgetoverd
tot de verticale stedelijkheid die vandaag de dag vele wijken
in Casablanca typeert.
Niet alleen modernistische woningbouw is gedurende de
afgelopen decennia getransformeerd, ook de monumentale
architectuur van openbare gebouwen werd op verschillende manieren toegeëigend. Zo is de monumentale oostwestas van Brasília, die ooit het onaantastbare symbool van
een nieuwe federale staat was, tegenwoordig een plek voor
allerlei culturele activiteiten zoals concerten en tentoonstellingen. Op zondagen, wanneer er weinig verkeer is, verzamelen de inwoners van de stad zich op de as om er te fietsen, te rolschaatsen of te skateboarden.
In Noorwegen werd de gedachte van transformatie en
appropriatie zelfs tot uitgangspunt van het stadsontwerp
genomen. De Deense architect Nils-Ole Lund ontwierp
samen met een team van Noorse architecten en ingenieurs
in de gemeente Skedsmo, twintig kilometer ten noorden
van Oslo, de nieuwe stad Skjetten. De stad, die tussen 1970
en 1973 verrees, werd ontworpen als een verzameling van
laagbouwwoningen met hoge dichtheid en bestond uit
1100 houten rijhuizen, 700 appartementen, een commercieel centrum met winkels, sociale voorzieningen en scholen. Een van de belangrijkste onderdelen van Skjetten was
een handleiding in de vorm van een boek, dat de bewoners
een houvast bood voor de wijzigingen en uitbreidingen van
hun huizen. Bewoners kregen zelf de verantwoordelijkheid
voor hun leefomgeving en werden gestimuleerd om deze te
onderhouden en/of aan te passen. De benodigde materialen konden verkregen worden in de plaatselijke bouwmarkt.
Soms is de modernistische stedenbouw ook een regelrecht fiasco. Er zijn iconische voorbeelden van hoogbouwprojecten die na amper twee of drie decennia alweer
gesloopt of grondig verbouwd werden. Van deze falende
architectuur geeft de tentoonstelling een voorbeeld met de
Parijse buitenwijk La Courneuve. De modernistische hoogbouwarchitectuur werd verantwoordelijk gehouden voor
de sociale problemen in de wijk en moest verdwijnen. In die
zin werkt het tentoonstellingsdecor, dat ontworpen werd
door BC Architects & Studies, als een understatement.
Opgezet als een basisstructuur met volumes die in hoogte
verschillen, is het een visueel sterke verwijzing naar de rationele stedenbouwkundige rasters die kenmerkend zijn voor
de naoorlogse stedenbouw.
De mate van geplande flexibiliteit binnen de structurerende stedenbouwkundige rasters lijkt een belangrijke
graadmeter voor de slaagkans van grootschalige modernistische bouwprojecten. Door het sterk uniforme karakter
van de modernistische stedenbouw maakte de naoorlogse
ontwerpperiode misschien juist duidelijk zichtbaar dat de
gebouwde omgeving in het algemeen geen statisch, maar
eerder een performatief gegeven is, en dat ze altijd onderhevig is aan door bewoners uitgevoerde aanpassingen of veranderende interpretaties.
Paoletta Holst
p Levensecht. De performantie van de moderne stad, tot 10
januari 2016 in deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen
(03/248.28.28; desingel.be).
Archetypes. Architectuur in Turkije doorheen de eeuwen. Het gebied dat samenvalt met het huidige Turkije kent
een sterke historische gelaagdheid en vertoont de sociaalculturele sporen van verschillende volkeren en rijken.
Achtereenvolgens gaven onder andere de Sumeriërs, de
Hittieten, de Grieken, de Romeinen, de Urarteërs, de
Byzantijnen, de Seltsjoeken, de Ottomanen en uiteindelijk de
Turken vorm aan het gebied. Al millennia lang wordt de
geschiedenis van het Anatolische schiereiland gekenmerkt
door een voortdurend veranderende smeltkroes van culturen
en religies. Deze dynamiek van crossculturele uitwisseling en
constante dialoog tussen verleden en heden weerspiegelt zich
ook in de geschiedenis van de architectuur. Aan de ene kant
zijn de sporen daarvan goed zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan
de Hagia Sophia, die van christelijke kerk werd omgebouwd
tot islamitische moskee, en tot een soort prototype uitgroeide
voor moskeeën over heel de wereld. Aan de andere kant zorgt
de historische gelaagdheid voor complexe typologieën waarvan de herkomst niet steeds achterhaald kan worden.
Halverwege de 19e eeuw werd die gelaagdheid tijdens de
moderniseringsperiode van het Ottomaanse Rijk (Tanzimat)
nog eens versterkt door de invloed van de westerse architectuur. Het is duidelijk dat de culturele referenties in de afgelopen decennia verveelvoudigd zijn en zich niet meer beperken
tot een geografisch afgebakend gebied. Maar hoe verhoudt de
lokale architectuur zich in een globaal geworden wereld tot
deze rijke geschiedenis? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling Archetypes, die momenteel te zien is in het CIVA
(Centre International pour la Ville, l’Architecture et le
Paysage), in het kader van de 25e editie van Europalia die
Turkije onder de aandacht brengt.
Curatoren Sinan Logie en Melek Aksoy onderzochten in
hoeverre archetypische elementen zoals de tent, de minarettoren, de kolom of de karavanserai de tijd doorstonden
en referenties vormen voor hedendaagse architectuurrealisaties. Ze leggen daarbij het accent op de architectuurtypologie (de ‘archetypes’) en hun hedendaagse herinterpretatie. Zo wil de tentoonstelling laten zien dat de moderne en
hedendaagse Turkse architectuur, die buiten de landsgrenzen geen grote bekendheid geniet, een synthese tot stand
heeft gebracht tussen de regionale archetypen en het internationale vocabulaire van bijvoorbeeld het modernisme en
postmodernisme. De totstandkoming van deze synthese
was enerzijds mogelijk doordat het Ottomaanse Rijk gevrij-
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waard is gebleven van de invloed van het kolonialisme, en
anderzijds doordat het jonge Turkije – het land ontstond in
1923 – de westerse moderne architectuur- en stedenbouwmodellen juist omarmde, vanwege de associatie met technologische vooruitgang en hedendaagse beschaving.
De tentoonstelling is opgevat als een grafische visualisatie
van en dialoog tussen een twaalftal typologische vergelijkingen, waarbij telkens een historisch gebouw gekoppeld
wordt aan een recent uitgevoerd project. De gebouwen worden gepresenteerd aan de hand van maquettes, plannen en
twee kleine foto’s; dit alles in een consequent doorgevoerde
lay-out. De houten maquettes, die met veel zorg gemaakt
zijn, belichamen op zich reeds de synthese van heden en
verleden. Ze zijn geconstrueerd met lasertechnieken, maar
enkele details, zoals bolvormige delen die met de laser moeilijk te realiseren zijn, werden door Turkse ambachtsmannen gemaakt. Achtereenvolgens licht de tentoonstelling
verschillende typologische elementen uit, zoals: de kroonpoort, de grote luifels, de hypostyle, de torens en minaretten, de horizontale ramen, de karavanserai, de tuin en de
wijk. Dit levert interessante en soms overtuigende vergelijkingen op. Zo wordt de karavanserai van Rüstem Pasa
(1554), ontworpen door Mimar Sinan die meesterarchitect
was onder drie sultans gedurende de Ottomaanse periode,
geplaatst tegenover de bazaar voor lakenverkopers in
Istanbul (1960-67), ontworpen door Dogan Tekeli, Sami
Sisa en Metin Hepgüler. De karavanserai is een typologie die
voorkwam in steden langs militaire of karavaanroutes. Het
gaat om een gebouw met slaapvertrekken rondom een binnenhof waar (karavaan)reizigers en militairen de nacht
konden doorbrengen. Karavanserais vormden knooppunten in het netwerk van handelsroutes en ondersteunden de
stroom van handel, informatie en mensen. Hoewel de
bazaar voor lakenverkopers in een modernistische stijl ontworpen werd, en strikt genomen een andere, meer beperkte
functie heeft – ze diende enkel voor het drijven van handel
– heeft het gebouw in wezen eenzelfde typologische structuur: verschillende vertrekken zijn gesitueerd rondom een
binnenhof. Minder overtuigend is de vergelijking van de
Grote Moskee van Divrigi (1228) met de postmoderne
fabriek voor leerverwerking Gön 1 in Istanbul. De typologische overeenkomst verwijst hier naar de kroonpoort. Beide
gebouwen worden door hun enorme entree gedomineerd,
maar daarmee houdt de gelijkenis wel op.
Hoewel de tentoonstelling een zeer coherente en verzorgde
indruk maakt en van een uitgebreide begeleidende tekst voorzien is, mis ik een meer inhoudelijke en tastbare laag. Doordat
alle maquettes volgens dezelfde technieken geconstrueerd
werden, de plannen allemaal eenzelfde opmaak hebben en de
foto’s van de gebouwen zo schaars en klein afgedrukt zijn, is er
niets dat naar visuele context, materialiteit, kleur of textuur
verwijst. Op die manier komen de verschillen of overeenkomsten in stijl en materiaalgebruik minder tot hun recht en
maakt de tentoonstelling een weinig prikkelende indruk.
Bovendien dringt zich de vraag op wat deze typologische
vormstudie nu eigenlijk vertelt over het huidige architectuurklimaat in Turkije. Wat zegt een dergelijke vergelijkende oefening over historische continuïteit en identiteit in de hedendaagse Turkse architectuur? De tentoonstelling zou veel meer
diepgang hebben gehad als deze vragen meer aandacht hadden gekregen of zelfs het uitgangspunt van het onderzoek
waren geweest.
Paoletta Holst
p Archetypes. Architectuur in Turkije doorheen de eeuwen, tot
31 januari 2016 in CIVA (Centre International pour la
Ville, l’Architecture et le Paysage), Kluisstraat 55, 1050
Brussel (02/642.24.50; civa.be).
LEVS architecten in Nederland en de Dogon. Rondom
de kliffen van Bandiagara in Mali liggen de lemen dorpen
van de Dogon. Eind jaren vijftig werd de architectuur van
deze in oorsprong animistische stam ontdekt door
Nederlandse architecten die zich verzetten tegen de toen
heersende architectuuropvattingen. Zij stelden dat de anonimiteit en efficiëntie van het modernisme hadden geleid
tot onherbergzame steden, waarin op geen enkele manier
rekening werd gehouden met de sociale aspecten van de
mens en de gemeenschap. Na een periode van eentonige en
grootschalige woningbouw moesten de stad en het huis
weer bewoonbaar en menselijk worden.
Architecten als Aldo van Eyck (1918-1999), Herman
Haan (1914-1996) en later Joop van Stigt (1934-2011)
vonden in Mali een gemeenschap die in harmonie leefde met
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LEVS architecten
restauratie en revitalisering van het Dogondorp Nando, 2015

haar omgeving. De huizen en dorpen werden opgebouwd
volgens de structuur van het menselijk lichaam. Zo ontstonden complexe aaneenschakelingen van kleine eenheden,
waarin de gemeenschap en sociale contacten centraal stonden. Mede geïnspireerd door deze manier van bouwen vond
in de Nederlandse architectuur een omslag plaats die zijn
hoogtepunt bereikte in de jaren zeventig. Menselijke schaal,
ontmoeting, veiligheid en het gevoel ergens thuis te horen
werden de belangrijkste thema’s. Nu, zo’n vijftig jaar later,
blijken deze thema’s opnieuw actueel en – wellicht nog interessanter – de Dogon speelt wederom een aanzienlijke rol.
Toch zijn er dingen veranderd; de Dogon is niet langer slechts
een studieobject voor Nederlandse architecten, er wordt nu
daadwerkelijk in deze streek gebouwd.
Ter ere van hun vijfentwintigjarig bestaan heeft LEVS
architecten de expositie Twee werelden, één gedachte georganiseerd in het ABC Architectuurcentrum Haarlem. In deze
expositie spiegelt dit Amsterdamse architectenbureau,
geleid door Marianne Loof, Adriaan Mout en Jurriaan van
Stigt, zijn Nederlandse projecten aan die in de Dogon. De
boodschap is dat, ondanks de enorme afstand en het geweldige cultuurverschil tussen beide landen, aan alle projecten
eenzelfde ontwerpfilosofie ten grondslag ligt. ‘Voor beide is
vakmanschap nodig’, aldus LEVS, ‘kennis van grondstoffen, inzicht in de lokale cultuur, gevoel voor esthetiek en oog
voor wat de samenleving nodig heeft.’
Het werkterrein van LEVS is bijzonder breed en beslaat
onder andere woningbouw, zorg- en onderwijsgebouwen
en stedenbouw. Bovendien is het bureau al meer dan vijftien jaar een actieve partner van Stichting Dogon Onderwijs
(SDO) en maakt het sinds 2011 alle ontwerpen voor de projecten van SDO. Deze samenwerking komt niet zomaar uit
de lucht vallen. SDO werd in 1997 opgericht door Joop en
Gonny van Stigt, de ouders van Jurriaan van Stigt.
Twee werelden, één gedachte is een compacte, zeer informatieve en bovenal interessante expositie. Een reeks van panelen laat aan de hand van thema’s als ‘terug naar de menselijke maat’, ‘de school als hart van de samenleving’ en
‘materiaal van eigen bodem’ in tekst en beeld zien op welke
manier LEVS’ Nederlandse projecten en die in de Dogon
overeenkomen. LEVS profileert zich als een bureau dat niet
gekenmerkt wordt door een vast ontwerphandschrift. De
aard van een ontwerp wordt bepaald door de context, door
het voorziene gebruik en door de omgeving. In het algemeen gaat het er uiteindelijk om dat er een ruimte gecreëerd wordt waarin mensen elkaar kunnen tegenkomen, of
dit nu in een binnentuin in Nederland is of op de veranda
van een Malinese school.
Een vergelijking tussen een nieuwbouwwijk in Weesp en
een restauratie- en revitaliseringsproject in het typische
Dogondorp Nando lijkt wat vergezocht. Toch slaagt LEVS
erin om dergelijke projecten op ongedwongen wijze naast
elkaar te leggen. Voortbouwend op de historische context
vormen zowel in Weesp als in Nando de gemeenschappelijke
ruimtes – de pleinen en verkeersluwe straten – het decor voor
een gemoedelijk buurtleven. Variatie in de gevelwanden,
subtiele overgangen en niveauverschillen maken deze plek-

ken levendig, herkenbaar en aangenaam om te verblijven.
Gelukkig staart LEVS zich niet blind op de overeenkomsten en zijn ze zich wel degelijk bewust van de enorme verschillen die onherroepelijk tussen beide landen bestaan. Zo
zijn in Nederland scholen al jaren een vanzelfsprekend
onderdeel van de samenleving en vormen ze in Mali een
relatief nieuw fenomeen dat nog geen vaste plek heeft in de
traditionele structuur. Des te bewonderenswaardiger is het
dat LEVS’ scholen in de Dogon op zo’n natuurlijke manier in
hun omgeving passen. Dit is onder andere te danken aan
het materiaalgebruik. In de Dogon wordt al sinds jaar en
dag met leem gebouwd. LEVS introduceerde een speciale
aardesteenpers om van dit lokale materiaal sterke bouwstenen te kunnen maken. De scholen in de Dogon hebben de
rode kleur van de grond waarop ze gebouwd zijn.
Met Twee werelden, één gedachte laat LEVS zien dat de mens
en zijn behoefte aan sociaal contact en geborgenheid centraal
staan in hun werk. De expositie maakt heel mooi zichtbaar
hoe hun maatschappelijke betrokkenheid zowel in Nederland
als in de Dogon leidt tot veelzijdige projecten die respectvol
omgaan met de lokale cultuur en tradities. Anna van Gerve
p Twee werelden, één gedachte, tot 29 november in ABC
Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, 2011
EP Haarlem (023/534.05.84; architectuurhaarlem.nl).
De Wohnungsfrage in Berlijn. Architecten kunnen het
gebrek aan huisvesting niet oplossen, stelde Friedrich
Engels in 1872 in een serie artikelen over de Wohnungsfrage.
Zolang het economische systeem niet veranderde, zou er
altijd een structureel gebrek zijn aan geschikte en betaalbare woningen. Bijna anderhalve eeuw later zijn de gedachten van Engels niet alleen nog steeds actueel, maar blijkt
zijn hypothese ook correct; steden groeien razendsnel,
goedkope huisvesting is schaars. Terwijl het ene na het
andere blok met luxueuze appartementen oprijst in steden
als New York, Londen en Amsterdam, drijven stijgende
huurprijzen minder kapitaalkrachtige stadsbewoners naar
de periferie. In onze hyperkapitalistische tijd is het de markt
die bepaalt wie zich een woning kan veroorloven. De tentoonstelling Wohnungsfrage – een directe verwijzing naar
Engels’ pamflet – in het Haus der Kulturen der Welt (HKW),
gecureerd door Jesko Fezer, Nikolaus Hirsch, Wilfried Kuehn
en Hila Peleg, thematiseert deze relatie tussen architectuur,
vastgoed en sociale realiteit.
Hoe kunnen we betaalbare woonruimte creëren? Wat
zijn mogelijke alternatieven voor het samenleven in de stad?
In de grote, hoge expositieruimte van het Haus der Kulturen
der Welt staan vier 1:1-modellen opgesteld die voorzichtige
antwoorden formuleren op deze vragen. De modellen zijn
voortgekomen uit een samenwerking tussen vier lokale
organisaties en vier internationale architectenbureaus. Het
interessantst is het model van het Britse Assemble, gemaakt
in samenwerking met een groep senioren uit het Berlijnse
district Pankow. Gebaseerd op de wens om gezamenlijk te
wonen, bedacht Assemble een gebouw met een gemeenschappelijke ruimte op de benedenverdieping, terwijl elk
appartement een extra ruimte heeft die flexibel gebruikt
kan worden – ze kan als werkplek of als extra slaapkamer
dienen, maar kan ook worden verhuurd als zelfstandige
studio. Het elegante ontwerp van Dogma (Brussel), in
samenwerking met de kunstenaars van Realism Working
Group, gaat als enige een dialoog aan met de kwestie die
Engels aan de orde stelde: is het mogelijk om huisvesting uit
de marktsfeer te halen, om het niet langer als investering te
zien? Het voorstel is een gebouw bestaande uit circa vijftig
‘cellen’ – ruimtes waar kunstenaars werken en wonen – en
gemeenschappelijke voorzieningen op de begane grond,
gebaseerd op het idee van een zelfstandig collectief. Zijn
flexibele woonruimtes, het delen van bepaalde voorzieningen en andere manieren van financieren onze toekomst?
Wohnungsfrage is een gevarieerde expositie; naast de vier
modellen zijn een aantal werken te zien die de ideeën van de
vier architectenbureaus aanvullen, maar ook compliceren
– en juist deze tegenstrijdigheden, deze verscheidenheid
aan opinies en perspectieven maakt de tentoonstelling interessant. Video’s van Martha Rosler – fragmenten uit If You
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Lived Here… dat in 1989 in samenwerking met bewoners en
activisten voor de Dia Foundation in New York werd gerealiseerd – stellen cruciale vragen omtrent huisvesting aan de
orde, zoals de vraag of wonen een mensenrecht is. Een
recenter werk van Rosler, Greenpoint Project, gaat over gentrificatie in haar eigen buurt in Brooklyn. De video Quarry
van Amie Siegel, over het marmer dat gebruikt wordt in
showrooms voor modellen van luxenieuwbouwprojecten
in Manhattan, brengt op effectieve wijze de andere kant van
het spectrum in beeld. In plaats van vanuit het perspectief
van de bewoner te denken – zoals het merendeel van de
werken in de tentoonstelling doet – toont Quarry de invloed
van de kleine groep mensen die de vastgoedmarkt beheersen. De installatie van Lara Almarcegui in de hal van het
HWK – vierhonderd kubieke meter aarde opgegraven tijdens de bouw van een nieuw appartementencomplex in
Berlijn – toont dat nadenken over huisvesting niet los kan
worden gezien van het land, de grond waarop wordt
gebouwd en dus van het eigendomsrecht.
Zoals de artikelen van Engels al aantoonden, is de
Wohnungsfrage allesbehalve nieuw, en dus zijn er ook historische voorbeelden over manieren van gemeenschappelijk
wonen te zien. Galia Bar Or en Zvi Efrat doen in hun multimediale installatie Communal by Commune de geschiedenis
uit de doeken van de kibbutz Yagur, gestart in 1922.
Kunstenaar Florian Zeyfang maakte samen met architecten
Lisa Schmidt-Colinet en Alexander Schmoeger een film over
de zogenaamde ‘microbrigades’, groepen fabrieksarbeiders
die in de jaren zeventig in Havana begonnen met het bouwen van hele woonwijken. Dergelijke utopische initiatieven
blijven uitzonderingen. De 29 korte historische filmfragmenten die werden bijeengebracht onder de naam House
Housing, An Untimely History of Architecture and Real Estate
maken dat wel duidelijk. Ze vormen een onderdeel van een
onderzoeksproject van het Temple Hoyne Buell Center
(Columbia University) dat in 2014 al werd voorgesteld op
de Architectuur Biënnale van Venetië. Moderne architectuur blijft onlosmakelijk verbonden met het overheidsbeleid
en de vastgoedmarkt.
Wohnungsfrage weet op intrigerende wijze een aantal zeer
actuele kwesties bij elkaar te brengen. Ze worden opsommend naast elkaar gepresenteerd, zonder verband. Goedkope
oplossingen voor huisvesting worden geflankeerd door voorbeelden van onbetaalbare lofts. Een antwoord op de
Wohnungsfrage geeft de expositie niet, maar door historische
artefacten, hedendaagse kunstwerken en modellen te combineren, weet ze wel de complexiteit van de huisvestingsproblematiek te vatten. Hoewel Engels in 1872 weinig perspectief zag zolang de markteconomie zou heersen, en het werk
van architectuurbureaus Dogma en Assemble suggereren
dat verandering alleen mogelijk is op kleine schaal, openen
de tentoonstelling en de bijhorende publicatiereeks wel het
debat over de betaalbaarheid van het wonen en het uitzicht
van woningen in de 21e eeuw.
Rixt Woudstra
p Wohnungsfrage, tot 14 december 2015 in Haus der
Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557
Berlin (030/394.86.79; hkw.de).
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Publicaties
Gail Hastings. The Missing Space Project: Six
Interviews. In de kunstgeschiedenis wordt de minimal art
aanzien als het moment waarop ruimte – actuele, werkelijke
ruimte – in en door de kunst aan de orde wordt gesteld. In de
intussen lijvige bibliografie over de minimalistische kunst
zijn er, zo stelt de Australische kunstenares en onderzoekster
Gail Hastings in het ibook The Missing Space Project, weinig
bronnen te vinden waarin die ‘introductie van de ruimte’
ten gronde wordt geanalyseerd. Meestal blijft het bij vage
stellingen en abstracte analyses. Hastings schreef in 2009
zelf een proefschrift over ‘specifieke ruimte’ in de minimalistische kunst in het algemeen en bij Donald Judd in het bijzonder, en kwam daarin tot de vaststelling dat de ruimte van
de minimal art ‘mankeert’. Het opzet van haar digitale boekproject, zo stelt ze in het voorwoord, bestond erin om na te
gaan of er een beter begrip te ontwikkelen valt van de inzet
van ruimte in het werk van de protagonisten van de minimal art. Daartoe interviewde ze zes uiteenlopende figuren,
waarvan enkelen terecht ‘kroongetuigen’ genoemd mogen
worden. Zo sprak ze onder meer met Marianne Stockebrand,
de weduwe van Donald Judd, en met Egidio Marzona, de verzamelaar wiens belangwekkende collectie minimalistische
en conceptuele kunst sinds enige tijd is ondergebracht in
Hamburger Bahnhof te Berlijn. Ook de kunsthistoricus
Gregor Stemmrich en curator Renate Wiehager komen aan
het woord, alsook de galerist Daniel Marzona, zoon van
Egidio. Een fikse redactie op de vaak badinerende gesprekken
had wel geen kwaad gekund.
Een bondig essay van Hastings, te vinden aan het eind van
het boek, vormde de leidraad van de gesprekken. In deze
tekst voert de auteur twee redenen en zes bijkomende factoren aan die volgens haar voor het vermeende gemis hebben
gezorgd. Daartoe putte ze uit haar eigen proefschrift. Veel
wijzer word je er niet van. Hastings houdt het bij een opsomming van intussen gemeenzaam bekende argumenten, zoals
de boutades dat dé minimal art nooit heeft bestaan, en dat de
term het gros van de werken die onder die noemer geschoven worden geweld aandoet. Gegeven haar opzet zou je verwachten dat ze op zijn minst een kritisch en historisch overzicht over ruimte, ruimtegebruik en ruimtebegrip, en een
bijhorende literatuurstudie zou bieden, maar dat is nauwelijks het geval. De korte inleiding van David Raskin, auteur
van de belangwekkende eerste monografie over Donald Judd
na diens overlijden in 1994, biedt gelukkig nog enkele aanknopingspunten, alsook enkele fijne wetenswaardigheden.
Nadat hij de bibliotheek van Judd in zijn huis in Marfa uitvlooide, kwam Raskin tot de vaststelling dat de kunstenaar
maar liefst eenendertig publicaties bezat met het woord
‘ruimte’ in de titel. Jammer genoeg blijft het bij die vaststelling – een bespreking van die boeken had ongetwijfeld een
mooie aanzet opgeleverd, niet in het minst omdat Judd voor
Hastings een spilfiguur blijkt te zijn.
Judd wordt algemeen erkend als een van de sleutelfiguren
van de minimal art, maar zijn begrip en gebruik van ruimte
worden volgens Hastings zelden belicht in de historiografie.
Het discours over minimal art wordt al jaar en dag gedomineerd door de fenomenologische benadering die zijn generatiegenoot Robert Morris ontplooit in de vierdelige reeks
essays Notes on Sculpture, geschreven tussen 1966 en 1968.
Morris’ aandacht voor de driehoeksverhouding tussen
werk, lichaam en ruimte, zo stelt Hastings, heeft de receptiegeschiedenis van het minimalisme overschaduwd en
lange tijd de visie bepaald op de wijze waarop kunstenaars
ruimte als ‘medium’ hebben gehanteerd. Ook de receptie
van het werk van Judd heeft hieronder te lijden gehad. In
het jaar van zijn overlijden stelde Judd dat materiaal, kleur
én ruimte de belangrijkste aspecten van kunst waren, en
dat hij een van de eerste was die ‘ruimte als een elementaire
dimensie van kunst ontwikkelde’. Vandaag is het vanzelfsprekend dat werken overal in de ruimte geplaatst kunnen
worden. Maar de plaatsing van werken op de grond, zonder
sokkel, was volgens Judd een unieke ‘uitvinding’, die hij
graag aan zichzelf toeschreef.
Een van de weinige auteurs die tot op heden het belang en
de betekenis van ruimte in het werk en de praktijk van Judd
heeft belicht, is de Amerikaanse kunsthistoricus Richard
Shiff. Zijn gesprek met Hastings levert een van de weinige

Donald Judd
100 Untitled Works in Mill Aluminum, 1982-1986, The Chinati
Foundation, Marfa, Texas. Foto: Jean-Pierre Le Blanc

écht lezenswaardige momenten in het boek op. Zo vraagt
Hastings nadere uitleg bij een bijzondere passage uit Shiffs
essay Safe from Birds in de catalogus van de tentoonstelling in
Tate Modern in 2004. Daarin stelt Shiff dat ruimte bij Judd
een essentiële parameter wordt, die de ervaring van het
kunstwerk samen met de vorm, kleur, verhoudingen en het
licht bepaalt: ‘His space was a primary among equals. It became an active element rather than a passive container, no longer the homogenising background of a ‘picture’.’ De ruimte
waar Shiff hier op doelt, is niet de ruimte die een werk volgens
Morris met de toeschouwer deelt, maar vormt een sculpturaal ‘materiaal’ dat ingezet wordt voor het werk zélf. Morris’
fenomenologische benadering, zo stelt Shiff, gaat paradoxaal
genoeg ten koste van de werkelijke ervaring van de rol en
betekenis van ruimte in de werken van de minimal art, en die
van Judd in het bijzonder. Judds empirische benadering van
de materialiteit van ruimte en de, in tegenstelling met Morris,
vaak lyrische behandeling van materialen in de ruimte, passen niet meteen binnen een op de fenomenologie georiënteerde analyse. Dit geldt net zo goed voor Judds bewuste keuze om
werk te maken dat noch schilder- noch beeldhouwkunst is,
en tegelijk de picturale én de sculpturale ruimte bespeelt. Aan
het einde van het gesprek wijst Shiff trouwens op de onvergelijkbaarheid van het werk van de verschillende protagonisten
van de minimal art. Een belangwekkend onderzoek schuilt
volgens hem in het bepalen van de nieuwe vormen van ruimte die zijn ontwikkeld door figuren als Judd, Dan Flavin of
Richard Serra, maar ook door Europese kunstenaars als
Charlotte Posenenske of Franz Erhard Walther. Dit vergt echter nieuwe beschrijvende termen en categorieën, stelt Shiff
terecht. Die krijgen we alvast niet aangereikt in de interviews
in dit boek.
Wouter Davidts
p Gail Hastings, The Missing Space Project: Six Interviews,
Waterloo (Australia), Pigment Publisher, 2015, verkrijgbaar via itunes.
Exhibiting Architecture: A Paradox? Waaruit bestaat
een architectuurtentoonstelling? Op welke manieren kan
architectuur worden tentoongesteld? Deze vragen staan
centraal in de verzameling essays Exhibiting Architecture: A
Paradox?, bijeengebracht door Eeva-Liisa Pelkonen naar
aanleiding van een symposium aan Yale University in oktober 2013. Volgens Pelkonen is het tentoonstellen van architectuur inherent tegenstrijdig; hoe kan je iets tonen dat zo
groot en complex is als een gebouw, of zelfs een stadsplan?
In tegenstelling tot beeldende kunst kan architectuur in de
ruimte van het museum of de galerie alleen geëxposeerd
worden via simulacra, objecten die instaan voor iets anders,
of representaties – tekeningen, modellen, foto’s, films of
computersimulaties van een gebouw.
Hoewel de tentoonstelling als medium en de rol van de
curator in de kunstwereld reeds enkele decennia het onderwerp van kritische reflectie zijn, is de architectuurtentoonstelling een fenomeen dat tot op heden relatief weinig aandacht heeft gekregen. Exhibiting Architecture: A Paradox?
lijkt echter deel uit te maken van een recente reeks publicaties die deze lacune proberen in te vullen. In 2010 bracht
het tijdschrift Log een themanummer uit over ‘Curating
Architecture’, gevolgd door Oase in 2012. Vorig jaar werd,
eveneens naar aanleiding van een symposium, Exhibiting
Architecture: Place and Displacement (2014) gepubliceerd,
een collectie essays met bijdragen van deels dezelfde auteurs
over vrijwel identieke onderwerpen.
Aan dit nieuwe discours biedt deze publicatie, ondanks
enige storende herhalingen, een waardevolle bijdrage. De
bundel van Pelkonen onderscheidt zich onder meer door de
excellente introductie van Barry Bergdoll, voormalig curator architectuur van het Museum of Modern Art in New
York. Bergdoll – overigens ook vertegenwoordigd in
Exhibiting Architecture: Place and Displacement met een essay
over de tentoonstellingen van het MoMA met betrekking tot
Latijns-Amerikaanse architectuur – probeert de geschiedenis van de architectuurexpositie in een nieuw licht te stellen. In plaats van te focussen op de moeizame vertaling van
architectuur naar de tentoonstellingsruimte, ziet Bergdoll
architectuurexposities als ‘[…] part of the very essence of a
self-consciously modern architecture’ (p. 14). Moderne
architectuur is ‘…wrapped up in the ability to put architecture on display, to take it out of its original site, and to
return it to plain view’ (ibid.). Bergdoll schrijft dat sinds het
midden van de achttiende eeuw op academies, zoals de
Accademia di San Luca in Rome, architectuurtekeningen
van studenten werden tentoongesteld voor een groter
publiek. Deze tentoonstellingen kaderden in academische
competities, vaak voor een nieuw gebouw in de publieke
ruimte. Dergelijke exposities toonden niet alleen vernieuwende ideeën over de toekomst van de stad, maar brachten
ook een publiek debat over architectuur teweeg. Bergdoll
argumenteert dat hierin het belang van architectuurexposities schuilt: de tentoonstelling is de plaats waar discussie
plaatsvindt, waar het publiek betrokken kan worden bij wat
er gebeurt in de stad, en waar ideeën worden uitgetest.
De introductie wordt gevolgd door vier thematische delen,
bestaande uit dertien beknopte essays waarin telkens een
reeks markante exposities wordt belicht. In de eerste sectie,
‘Exhibition as medium’, staan de verschillende functies die
exposities kunnen hebben en de diverse tentoonstellingstechnieken centraal. In het sterke en verrassende essay Out
of Place, Circulating Monuments gaat Mari Lending in op hoe
er in de 19e eeuw gedacht werd over het verplaatsen van een
gebouw of architecturaal element uit de originele context
naar een museum. Volgens Lending werd deze ‘translocatie’
niet zo problematisch gevonden als nu het geval is. Sterker
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de tentoonstelling ‘HON – en katedral’ (‘Zij – een kathedraal’), Moderna
Museet, Stockholm, 1966, illustratie uit het boek ‘Exhibiting Architecture:
A Paradox?’, p. 136. Foto: Hans Hammarskliöld
courtesy Moderna Museet, Stockholm

nog, men geloofde dat architectuur – bijvoorbeeld fragmenten van het Parthenon – misschien zelfs beter tot haar recht
kwam in de zalen van het museum dan op de oorspronkelijke plek: ze werd er immers goed belicht en netjes tentoongesteld. Wallis Miller bediscussieert vervolgens het gebruik en
de problematiek omtrent het tentoonstellen van architectuurmodellen tijdens de Weimarrepubliek. Romy Golan gaat
in op performances die een relatie aangaan met architectuur en de stad, en meer specifiek op Campo Urbano, een
interventie in Como in 1969.
In de tweede sectie bespreken Paula Burleigh, Craig
Buckley en Mark Wasiuta het ontstaan van immersive environments in de jaren zestig. Een bredere definitie van wat
onder architectuur werd verstaan alsook nieuwe technologieën en technieken zorgden ervoor dat het tentoonstellen
van architectuur radicaal veranderde. Tijdens de Trigon
Biënnale in het Oostenrijkse Graz in 1967 bouwden architecten installaties die het bekijken van architectuur tot een
ervaring transformeerden; in Parijs verraste de groep
Utopie de wereld met een tentoonstelling bestaande uit
opgeblazen plastic sculpturen en op de Wereldtentoonstelling
van 1970 in Osaka creëerde het collectief E.A.T. een totaalervaring met geluid en licht.
In deel drie, ‘Public Encounters’, komt de relatie met het
publiek aan bod. Kunnen tentoonstellingen sociaal geëngageerd zijn? Hoe wordt het publiek erbij betrokken? Simon
Sadler bespreekt een aantal tentoonstellingen van Theo
Crosby uit de jaren zeventig waarin gepoogd werd de betrokkenheid van de bezoeker bij zijn omgeving te verhogen en
hem tot acties aan te sporen om de wereld te verbeteren. Het
onderwerp van Federica Vannucchi’s essay is de Triënnale
van Milaan in 1968, die nooit geopend werd vanwege rellen. Andres Kurg gaat in op de ‘papieren architectuur’ in de
jaren tachtig in de Sovjet-Unie, een protestbeweging die via
tentoonstellingen kritiek uitte op de toenmalige sovjetarchitectuur en de geïndustrialiseerde stad.
Het laatste deel, ‘Curatorial Acts’, gaat specifiek in op de
rol van de curator. Helena Mattson beschrijft het grensgebied tussen architectuur en kunst in het museum aan de
hand van het werk van Pontus Hultén als directeur van
Moderna Museet te Stockholm. Liane Lefaivre bespreekt de
exposities van Hans Hollein en de manier waarop zijn
bekende motto ‘Alles is architectuur’ erin tot uiting komt.
Irene Sunwoo toont aan hoe de Architectural Association,
de architectuuropleiding in Londen, onder leiding van
Alvin Boyarsky exposities als pedagogische methode
gebruikte. Tot slot besteedt Léa-Catherine Szacka aandacht
aan de gerenommeerde Architectuurbiënnale van Venetië,
en meer bepaald aan de eerste editie van 1980 getiteld The
Presence of the Past, die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het postmodernisme in de architectuur én de
presentatie van architectuur in tentoonstellingsvorm.
Ondanks de verscheidenheid aan exposities, architecten en
curatoren die de revue passeren in Exhibiting Architecture: A
Paradox? blijft er toch iets knagen. Hoewel de essays een
gefragmenteerd historisch overzicht geven (zowel chronologisch als geografisch) van de verschillende materialen, technieken en functies van architectuurexposities, en hoewel ze
daarbij vragen oproepen over de potentie van de tentoonstelling als kritisch medium en als plaats voor publiek debat, lijkt
iedereen behalve Bergdoll een directe confrontatie te vermijden met wat Pelkonen de ‘paradox’ van architectuurtentoonstellingen noemt. Uiteindelijk blijf je je dezelfde vraag stellen:
‘Wat moeten we met architectuur binnen de expositieruimte?’ Exhibiting Architecture: A Paradox? is een mooi vormgegeven bundeling van stuk voor stuk interessante essays, maar
voor een uitgebreid antwoord op de vraag in de titel zullen we
nog iets langer moeten wachten.
Rixt Woudstra
p Eeva-Liisa Pelkonen, Carson Chan & David Andrew
Tasman (red.), Exhibiting Architecture: A Paradox?, werd in
2015 uitgegeven door Yale School of Architecture, 180
York Street, New Haven, CT 06511 (203.432.2288;
architecture.yale.edu).
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Nieuwe publicaties
• Harold Ancart. Soft Places. Selected Works on Paper
2009 – 2015. Brussel: Triangle Books, 2015. 176 blz.
167 afb. ISBN 978-2-9300777-09-2.

Triangle Books is een jonge uitgeverij die sinds 2013 een dozijn
monografische kunstboeken publiceerde. Onlangs verscheen het
boek Soft Places Works on Paper 2009 – 2015 van de Brusselse
kunstenaar Harold Ancart (°1980). De 167 afgebeelde werken op
papier (steevast zonder titel) zijn allemaal uitgevoerd met potlood
en oil stick, dikwijls op groot formaat (tot 2 meter hoog of breed).
De semiabstracte werken tonen fragmenten van planten, terwijl
de aanwezigheid van een of meerdere ronde vormen (zon, maan?)
landschappen suggereren. Evenwijdige horizontale of verticale
lijnen domineren de composities. Aanvankelijk had Ancart een
exclusieve voorkeur voor het staand formaat. Pas vanaf 2014
kantelt hij het rechthoekige papier en voegt hij een horizonlijn
toe, waardoor de werken expliciet als landschappen kunnen
worden gelezen. Ook zijn kleurgebruik veranderde ingrijpend met
de jaren. Waar hij aanvankelijk werkte met grafiet (potlood) en
zwarte oil stick, en zich beperkte tot enkele spaarzame kleurvlekken, evolueerde hij naar veelkleurige taferelen, dikwijls op een
zwarte achtergrond. Wellicht is dit de reden dat het boekblok
gevat is in een zwart linnen kaft met zwarte schutbladen. Het
boek wordt ingeleid door een tekst in het Engels van de kunstenaar zelf onder de titel Blue Fear. Het is een autobiografisch
verhaal waarin Ancart, na een vliegtuigreis van Zuid-Afrika naar
Europa, vaststelt dat zijn bagage verloren is. Hij beschrijft de angst
en woede die iedereen kent die al eens te lang moest wachten aan
een bagageterminal. Maar het blijft onduidelijk waarom dit
emotionele verhaal in deze overzichtscatalogus opgenomen werd.

waardoor er een digitale ‘slijtage’ optreedt. Na deze manipulatie
vergroot hij het beeld en print het op synthetisch canvas, waarop
hij vervolgens dunne lagen acryl, olieverf of spuitverf aanbrengt.
Het resultaat is gevarieerd. Het hele spectrum tussen abstractie
en figuratie wordt bestreken. De grijze kleurnuances van deze
geërodeerde beelden worden soms bewerkt tot monochrome
vlakken. De picturale bewerkingen hebben allerlei expressieve
effecten. De werken komen het best tot uiting in reeksen. Sinds
enkele jaren heeft Manor Grunewald ontdekt dat deze series
bijzonder geschikt zijn om in boekvorm te presenteren. Zijn
recentste kunstenaarsboek Au coeur de la fête is een handgemaakt
boekje in een oplage van 75 exemplaren. Tijdens een verblijf in
de Franse stad Niort nam hij met een draadloze handscanner
close-ups van stoepstenen, metalen cabines, glascontainers en zo
meer. Uit kunstboeken van de plaatselijke bibliotheek scande hij
ook atelierfoto’s van onder anderen Monet, Manet en Chagall.
Door dit uiteenlopend beeldmateriaal stuk voor stuk dezelfde
digitale ‘behandeling’ te geven en de resultaten uniform op de
pagina te plaatsen, komt hij tot een coherente beeldsequentie. In
de lente van dit jaar had Manon Grunewald een tentoonstelling
in de RH Gallery in New York onder de titel Glances Closer to
Blindness. De catalogus voor deze tentoonstelling is gedrukt met
een rotatiepers op krantenpapier. Het beeld waarvan hij vertrok
vond hij op de cover van de single Let’s Get Physical van Olivia
Newton John. Op de linkerpagina’s van de krant staat telkens
deze foto afgebeeld. Elke afdruk is echter op een andere manier
aangevreten door de digitale reproductiemethodes van de kunstenaar. Op de rechterpagina’s zien we enkel monochrome
beelden, in feite extreme close-ups van details uit de foto. De
rotatiedruk op krantenpapier gaat mooi samen met de artistieke
werkwijze van de kunstenaar.

• Anne Moeglin-Delcroix. Ambulo ergo sum. Nature as
Experience in Artists’ Books. Köln: Verlag der
Buchhandlung Walther König, 2015. 96 blz. 30 afb.
ISBN 978-3-86335-655-2.

• Manor Grunewald. Au coeur de la fête. Gent: Studio
Manor Grunewald Press, 2015. 36 blz. 36 afb. 10 €.

Voor het opbouwen van zijn schilderijen gebruikt Manor
Grunewald (°1985) zwart-witfoto’s die hij selecteert uit tijdschriften en boeken of aan platenhoezen ontleent. Deze beelden
reproduceert hij met een scanner, printer of kopieermachine,

De interessantste artistieke tendensen van de jaren zestig en
zeventig, zoals pop art, minimalisme en conceptuele kunst,
ontwikkelden zich in grote steden. Maar er was ook een kleine
groep kunstenaars die eropuit trok in de natuur. Op het
Amerikaanse continent deden zij dat vooral om in het landschap
in te grijpen. Door het verplaatsen van soms gigantische hoeveelheden grond, gebruikten deze kunstenaars (denk aan Robert
Smithson, Michael Heizer of Walter De Maria) het landschap als
medium voor hun sculpturale ambities. Hun tegenhangers in
Europa waren minder geïnteresseerd in dit soort megalomane
earth works en verkozen een beschouwelijke aanpak. Dat geldt in
het bijzonder voor enkele Britse kunstenaars die het wandelen in
de natuur zagen als een onderdeel of zelfs de essentie van hun
artistieke praktijk. Anne Moeglin-Delcroix stelt dat de vernieuwing van figuren als Richard Long en Hamish Fulton niet zozeer
ligt in het landschap als artistiek onderwerp, maar in het uitdra-
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gen van een ervaring. De auteur stelt vast dat de praktijk van
deze wandelende kunstenaars het best tot uiting komt in hun
kunstenaarsboeken. In het eerste deel van haar essay vergelijkt
ze de kunstenaarsboeken van Richard Long met die van Hamish
Fulton, en toont ze haarfijn de verschillen. In het tweede deel
behandelt ze een aantal kunstenaarsboeken van de Nederlandse
kunstenaar herman de vries, die de afbeelding van het landschap
inruilde voor een directe aanwezigheid in de natuur. Die documenteert hij met gevonden bladeren, soms ook met vegen aarde
op papier of met banale close-ups. Het verzamelde materiaal is
meestal onderworpen aan oncontroleerbare wetten van ‘chance’
en ‘change’. Het Franstalige essay van Anne Moeglin-Delcroix is
25 kleine pagina’s lang. Samen met de vertaling in het Engels, de
vele illustraties en de bibliografie, telt het boekje bijna honderd
bladzijden. De harde kaft maakt dat dit essay er toch als een
volwaardig boek uitziet.

• Midori Yamamura. Yayoi Kusama. Inventing the
Singular. Cambridge: The MIT Press, 2015. 240 blz.
48 afb. ISBN 978-0-262-02947-6.
Het parcours dat de Japanse kunstenares Yayoi Kusama
(Matsumoto, °1929) aflegde is ongewoon. Na een opleiding in de
traditionele Japanse schilderstijl Nihonga, verhuisde ze in 1957
naar de Verenigde Staten. Daar vond ze snel aansluiting bij
kunstenaars als Robert Morris, Claes Oldenburg, Andy Warhol,
Dan Flavin en Donald Judd. Ook de protagonisten van de
Europese Zero- en Nulbeweging kregen haar echter in het vizier
en namen werk van haar op in hun belangrijkste groepstentoonstellingen. Vanaf 1967 legde ze zich meer en meer toe op het
organiseren van happenings waarbij psychedelische effecten een
vorm van seksuele bevrijding moesten genereren. In 1973 keerde
ze naar Japan terug en liet ze zich vrijwillig opnemen in een
psychiatrische instelling. In 1998 kreeg ze een grote overzichtstentoonstelling in het MoMA. Sindsdien is haar werk wereldwijd
te zien in de belangrijkste musea. Midori Yamamura, de auteur
van Yayoi Kusama. Inventing the Singular, noemt zichzelf een
feministische kunsthistorica. Met dit boek heeft ze dan ook een
missie: ze wil de tot nu toe veronachtzaamde rol van de kunstenares in de vroege geschiedenis van de pop art en het minimalisme belichten. Dat doet ze via een feministisch-marxistische
analyse van de naoorlogse kunstwereld. Ze besteedt in dat kader
veel aandacht aan de totalitaire regimes waaronder Japan en
Europa voor en tijdens de oorlog te lijden hadden, bekijkt de
Amerikaanse houding tijdens de Koude Oorlog en beschrijft de
ontwikkeling van het late kapitalisme. Tegelijk gaat ze uitgebreid
in op de Japanse vooroorlogse kunstgeschiedenis, de geschiedenis
van ZERO, de monopolisering van de macht in de Amerikaanse
kunstwereld (met onder meer de Leo Castelli Gallery in een
hoofdrol) en de soms kwalijke geschiedenis van de psychedelische
beweging in de jaren zestig. De stelling van Midori Yamamura is
dat Kusama genegeerd werd door een kunstwereld die werd
gedomineerd door rijke, blanke mannen. Daarnaast betoogt ze
dat kunstenaars zoals Andy Warhol, Claes Oldenburg en Donald
Judd niet alleen geïnspireerd waren door haar werk, maar hun
belangrijkste ideeën bij Kusama haalden. Het boek is dan ook
eerder een historisch onderzoek naar de politieke verhoudingen
in de toenmalige kunstwereld dan een relaas over de artistieke
activiteiten van Kusama. Opvallend is dat de auteur met geen
woord rept over de geschiedenis van Happening en Fluxus, wat
toont dat ze met een heel specifieke bril naar haar onderwerp
kijkt. Het boek bevat een loodzwaar notenapparaat van
52 bladzijden. De afbeeldingen die de tekst moeten ondersteunen
zijn niet altijd relevant doordat de auteur geen beeldrechten
verkreeg van Yayoi Kusama. De tekst is echter rijk genoeg om
discussie los te weken of zelfs enig stof te doen opwaaien.
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Tentoonstellingsagenda
Initiatieven van openbare instellingen en adverteerders van De Witte
Raaf worden gratis in de agenda opgenomen. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonnement (€ 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
Netwerk – Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘An Unbelievable Truth’ – Sarah &
Charles [6/12 tot 6/3/2016]
❑ ‘Epidermis II’ – Charlotte Lybeer
[17/1 tot 6/3] ❑ ‘To Each His Own Mask’
– Tine Guns [17/1 tot 6/3]
Antwerpen
Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60
wo-za 14-18u
❑ Dominique Stroobant [tot 29/11]
❑ ‘Faceness’ – Kurt Ralkse [3/12 tot
23/1/2016]
Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36
0476 62 03 17
do-za 14-18u
❑ ‘Open For New Challenges’ – Geoffrey
de Beer & Karina Beumer [tot 19/12]
deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Levensecht. De performantie van de
moderne stad’ [tot 10/1/2016]
❑ ‘Projecties 5: Verkavelingsverhalen:
Tales of the alotment, Faculteit Kunst en
Architectuur, UHasselt’ – Oswald Devisch,
Barbara Roosen, Marijn van de Weijer
[tot 10/1/2016]
Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Las huellas de la erosión en
Koekenstad’ – Sabrina Montiel-Soto [tot
22/11] ❑ ‘Drawing touch-line(s)’ –
Benoît Félix, Io Oostveldt, Harry
Laureys, Laure Forêt, Michiel Alberts…
[6/12 tot 31/1/2016]
Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55
wo-zo 13-18u
❑ ‘STRT Kit – the exhibition. In
collaboration with Studio Start and AIR
Antwerpen’ – Karolien Chromiak, Jane
Coppin, Elise Eeraerts, Daan Gielis, Lore
Van Roelen [tot 6/12] ❑ ‘The Corner
Show’ – Aglaia Konrad, Manfred Pernice,
Valérie Mannaerts, Wim Catrysse, Jan
De Cock, Lili Dujourie, Willem de
Rooij… [tot 6/12] ❑ ‘Solo Show’ – Farah
Atassi [tot 6/12]
FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00
di-zo 10-18u
❑ ‘August Sander: Meesterwerken en
ontdekkingen’ [tot 14/2/2016]
❑ ‘Shooting Stars’ – Jan Hoek [tot
14/2/2016] ❑ ‘Overzichtstentoonstelling
Fotografiecircuit 2012-2015’ [tot
14/2/2016] ❑ ‘Collectiepresentatie:
Photography Inc. Van luxeproduct tot
massamedium’ [21/11 tot 9/10/2016]
Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19
03.231.90.56 / 0476 333 934
vr-za 14-18u, di-wo-do: op afspraak
❑ ‘Arcanum’ – Eva De Leener [tot 19/12]
Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Bright Absent’ – Marc Kennes [15/11
tot 10/1/2016]
Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14
gsm: 0497 90 49 35
wo-zo 13-18u
❑ ‘On Eye Level’ – Robbert Fortgens [tot
21/11] ❑ ‘Moments to treasure’ – Daniel
Spoerri [29/11 tot 31/1/2016]
Galerie Van De Weghe
Pourbusstraat 5 – 0478 25 80 44
wo-za 14-18u
❑ ‘Living The Dream’ – Tim Volckaert
[tot 21/11] ❑ Stefan Peters [3/12 tot
9/1/2016]
Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Gauthier Oushoorn [27/11 tot
16/1/2016]
Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Here be lions’ – Isabel Miquel Arques
[20/11 tot 9/1/2016]
Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 – 03 242 04 16
di-zo 10-17u, za 10-18u
❑ ‘De Modernen. Uitverkoren’ [tot
3/1/2016]
LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘( 1³ ) ² = 1’ – Leon Vranken [tot
24/1/2016]
M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99
di-wo/vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Recente aanwinsten’ – Craigie
Horsfield, Wout Vercammen, Jan Cox,
Bart Stolle, Narcisse Tordoir i.s.m.
Alioune Bâ & Brehima Koné… [tot
31/1/2016] ❑ ‘Democratische luxe’ –
Hüseyin Bahri Alptekin [tot 31/1/2016]
❑ ‘Kneuzing en Glans’ – Otobong Nkanga
[tot 17/1/2016] ❑ ‘Inbox’ – Georges
Smits [tot 20/12] ❑ ‘Lodgers #4. School
of Missing Studies (Rotterdam)’ [tot
17/1/2016]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60
di-zo 10-17u
❑ ‘Le Bruit des Choses/creatiewedstrijd’
– Jesse Cremers, Kasper De Vos, Amber
Vanluffelen [tot 27/3/2016]
❑ ‘Le Bruit des Choses. 50 jaar
Middelheim Promotors’ [tot 27/3/2016]
❑ ‘Pom’ po pon po pon pon pom pon. Een
dwarse formatie van sculpturen’ – Jean
Bernard Koeman, Isa Genzken, Frank
Koolen, Franz West, Aaron Curry,
Guillaume Bijl, Dennis Tyfus, Alexander
Calder… [tot 27/3/2016]
Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 – 03 221 14 50
di-zo 10-17u
❑ ‘De anatomie ontleed. Plantin als
uitgever van geneeskundig werk’ [tot
24/4/2016] ❑ ‘The Pink Spy, 2014 ‘ –
Narcisse Tordoir [tot 3/1/2016]
❑ ‘Prijs Frans Dille’ [tot 3/1/2016]
Museumstraat25
Museumstraat 25
www.museumstraat25.be
ma-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘SD Worx: 70 masterpieces’ – Henri
De Braekeleer, Oscar Jespers, Floris
Jespers, Frits Van den Berghe, Sam
Dillemans… [16/11 tot 21/11]
Objectif Exhibitions
Kleine Markt 7-9/26 – 03 2884977
wo-za 14-18u
❑ ‘Fall upward, to a height’ – John
Murphy [tot 16/1/2016]
❑ ‘Sites of Excavation and Construction’
– Neal White [tot 16/1/2016]
Oud Raamtheater
De Vrièrestraat 36 – 03 22 11 333
do-za 12-20u, zo 12-17u
❑ ‘Die Buchstaben’ – Anselm Kiefer [tot
31/1/2016]
Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Sense of Place / art. 1408 –
1412quater’ – Frederick Bell [tot 28/11]
Stadspark
Rubenslei-Quinten Matsijslei-Van Eycklei
❑ ‘De Sokkel #10: The Boogeyman ‘ –
Yan Tomaszewski [tot 10/4/2016]
Stieglitz19
Klapdorp 2 – 0495 515 777
do,za 14-18u, vr 15-18u (of op afspraak)
❑ Chad Moore [tot 9/1/2016]
Stilll
Laar 12 – 0485 49 32 04
wo-za 14-18u
❑ ‘Crossing’ – Laura Henno [tot 19/12]
The Wild Side Gallery
Verbindingsdok Westkaai 30
0473 93 46 77
do-zo 14-18u
❑ Hugo Duchateau [20/11 tot 20/12]
❑ Eberhard Ross [7/1 tot 21/2]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17
di-za 14-18u
❑ ‘We will begin by drawing, we shall
continue to draw, and then we shall draw
some more’ – Mike Kelley, Jonathan
Meese, James Ensor, Georg Baselitz,
Francis Picabia, Ed Templeton…
[tot 28/11]
❑ Tomasz Kowalski [3/12 tot 20/1/2016]
Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53
do-vr 14-17u30, za 13-18 (of op
afspraak)
❑ ‘Hidden Archive’ – Charif Benhelima
[tot 28/11]
❑ ‘wazig zien, zachte kleur vervorming,
maar snelle handbewegingen’ –
Sigtryggur Berg Sigmarsson [3/12 tot
26/12]
❑ Sine Van Menxel [9/1 tot 30/1]
Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26
wo-za 13-17u
❑ Yun-Fei Ji [tot 19/12]
❑ ‘Walgrove’ – Kim Jones [tot 19/12]
Asse
Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86
vr-zo 15-18u
❑ Frank Van Hiel [15/11 tot 20/12]
❑ Stefaan Vermuyten [17/1 tot 21/2]
Beernem
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Reigerlostraat 10 – 0495 144 332
ma-vr 9-16u30, zo 14-18u
❑ ‘Spiegel im Spiegel. Over de grenzen
van de psychiatrie’ – Jan Van Imschoot,
Matthias Dornfeld, Thom Puckey, Tinka
Pittoors, Vadim Vosters… [tot 13/12]
Brugge
Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 – 050.44.30.40
wo-zo 13-18u
❑ ‘Video-installatie: Angel of
Death’ – Jan Fabre/Troubleyn [29/11 tot
31/1/2016]
Erasmus’s – Utopia Contrast Art
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Anca Codrea – Kurt
Peiser [tot 14/2/2016]
Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66
vr-zo 14-18u
❑ Goedele Peeters [tot 27/12]

Gezellemuseum
Rolweg 64 – 050 44 87 11
dagelijks 9u30-12u30, 13u30-17u
❑ ‘Passé Composé. Het ontstaan van de
Gruuthusecollectie’ [tot 3/1/2016]
Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Making Connections’ – Robert
Devriendt [tot 21/2/2016]
Brussel
Argos centrum voor audiovisuele
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03
wo-zo 11-18u
❑ ‘This land is my land. This land is your
land’ – Pieter Geenen [tot 20/12]
❑ ‘ Mystic Transport’ – Koen Theys &
Gülsün Karamustafa [tot 20/12]
Art & Marges Museum
Hoogstraat 312 – 02.533.94.90
di-zo 11-18u
❑ ‘Van navel tot cosmos. In en om de
abcd verzameling/ Bruno Decharme’ [tot
24/1/2016]
Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50
wo-vrij: 12h tot 18h za 12-19u
❑ ‘The Kids Are All Right. A focus on
generations, family ties and legacy’ –
Meggy Rustamova, Sarah Vanagt, Mario
Pfeifer, Geert Vaes, Ben Russell, Davis
Freeman… [tot 28/11]
Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11
wo-zo 12-20u
❑ ‘La Grotte – Speaking in Tongues’ –
Bertrand Cavalier, Lucie Dufour, Maud
Faivre, Sara Gonzalez, Massao Mascaro,
Gilles Ribero [3/12 tot 3/1/2016]
❑ ‘Aqua Arbor’ – Marie-Françoise
Plissart [3/12 tot 31/1/2016]
BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Echo’ – Tina Gillen [tot 3/1/2016]
❑ ‘Anatolia’ [tot 17/1/2016]
❑ ‘Architecture is life. Aga Khan Awards
for Architecture’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Happy
Birthday Europalia!’ [tot 24/1/2016]
❑ ‘Imagine Istanbul’ [tot 24/1/2016]
❑ ‘Steichen! Making meaning of a legacy
/ De vier laureaten van de Edward Steichen
Award’ – Edward Steichen / Jeff Desom,
Sophie Jung, Claudia Passeri, Su-Mei
Tse. [tot 5/1/2016] ❑ ‘BOZAR-NIKON
Monography Series Awards 2015: Prisons’
– Sébastien Van Malleghem [tot 3/1/2016]
❑ ‘Henry van de Velde Awards & Labels
2015’ [14/1 tot 24/3]
CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32
wo-za 14-18u
❑ ‘Dérive Dérivée’ – Sunah Choi &
Christoph Meier, Michelle di Menna,
Gelitin, Beatrice Gibson, Jose Leon
Cerillo, Mathias Prenen, Runo
Langomarsino, Kato Six [tot 19/12]
CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44
wo-zo 10u30-18u
❑ Weifu & Ruifu Guo [tot 3/1/2016]
❑ ‘Les six premiers jours il ne fit rien. Au
septième, il se reposa’ – Gregory Buchert
[tot 3/1/2016] ❑ ‘Mystic Transport’ – Gülsün
Karamustafa & Koen Theys [tot 28/2/2016]
❑ Kasper Bosmans [14/1 tot 28/2]
CIVA – Centre International pour la
Ville, l’Architecture et le Paysage
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘La Cité des enfants/De Wijk van de
kinderen ‘ [tot 31/12] ❑ ‘Le temple de
Salomon. Dessins de Marcel Gossé’ [tot
29/11] ❑ ‘Europalia Turquie. Archétypes.
Architecture en Turquie à travers les
siècles’ [tot 31/1/2016]
Espace architecture La Cambre Horta,
ULB
Place Flagey 19bis – 02 642 24 50
❑ ‘CIVA EXTRA MUROS: Utopia in
Progress : La Ciudad abierta de
Amereida, Chile ‘ [tot 13/12]
Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51
wo-zo 14-18u
❑ ‘A Day in the Life of the Holy Blood &
24 Ornamental Fighters’ – Koen Theys
[tot 29/11]
Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82
do-zo: 13-18u
❑ ‘Estampas’ – Facundo de Zuviría [tot
13/12]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22
di-za 14-18u
❑ Michael Venezia [28/11 tot 6/2/2016]
❑ Valerie Krause [28/11 tot 6/2/2016]
❑ Stef Driesen [28/11 tot 6/2/2016]
Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na
afspraak)
❑ Francis Alÿs, Pierre Bismuth, Mario
Garcia Torres, Joachim Koester, Tris
Vonna-Michell [tot 28/11] ❑ Tris
Vonna-Michell [5/12 tot 30/1/2016]
Galerie Micheline Szwajcer
Regentschapsstraat 67
di-vr 10-18u30, za 12-18u30
❑ ‘Archetypes and Totem Antidotes’ –
Angela Bulloch [tot 5/12] ❑ ‘Painting
Clouds’ – Jef Geys [11/12 tot 23/1/2016]
Galerie Nardone
27-29 rue Saint-Georges – 02 333 20 10
do-vr 14-18u, za 15-19u
❑ ‘Tempo sospeso’ – Alessandro Filippini
[tot 5/12]
Hectoliter
Zaterdagplein 17
do-vr 15-18u, za 12-17u
❑ ‘The Horizon After Party’ – Jan
Anderzén [19/11 tot 12/12]

WWW. GENTMATINEES .BE
OPEN
GALERIES
& OFF-SPACES
Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Window: Otto Berchem’ [tot 19/12]
❑ Tinus Vermeersch [tot 19/12]
ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92
di 11-18u, wo 10-21u, do-zo 10-18u
❑ ‘Pop Art in Belgium!’ – Evelyne Axell,
Pol Mara, Marcel Broodthaers, Roy
Lichtenstein, Panamarenko, Andy
Warhol… [tot 14/2/2016]
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Ontluikend bewustzijn (Nieuwe
ruimte)’ – Gao Xingjian [tot 26/2/2020]
❑ ‘2050. Une brève histoire de l’avenir:
KMSKB-musée du Louvre’ – Hiroshi
Sugimoto, Alighiero Boetti, Andy Warhol,
Andreas Gursky, Francis Alÿs… [tot
24/1/2016]
Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Nervia / Sint-Martens-Latem. Twee
Belgische kunstenaarsgroepen uit het
interbellum’ – Gustave van de Woestijne,
Valerius De Saedeleer, Anto Carte, Léon
Navez… [tot 17/1/2016]
❑ ‘Sacrale geometrie’ – Sophie Cauvin
[tot 17/1/2016]
Office d’Art Contemporain
Lakensestraat 105 – 0499 26 80 01
do-za 14-18u, of op afspraak
❑ ‘ex voto’ – Peter Van Eyck [tot 5/12]
René Magritte Museum (Jette)
Rue Esseghemstraat 135 – 02/428 26 26
wo-zo 10-18u
❑ ‘De verdwenen Magrittes. Na jaren
onderzoek zijn 27 meesterwerken terug
tot leven gebracht…’ [tot 31/12]
Vanderborght
Schildknaapstraat 50 – 02 333 20 15
di-zo 11-19u
❑ ‘I Belgi. Barbari e poeti’ – James
Ensor, Félicien Rops, Gustave Van de
Woestyne, E.L.T. Mesens, Alessandro
Filippini, Marcel Broodthaers, Walter
Swennen, Leo Copers… [tot 3/1/2016]
Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77
1ste za/maand 14-17u
❑ ‘Man in the Mirror’ – Peter Friedl,
Sterling Ruby, Thomas Ruff, Peter Halley,
Haroon Mirza, Cosima von Bonin… [tot
28/10/2017]
❑ ‘Marilyn’ – Philippe Parreno [tot
30/1/2016]
WIELS Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53
wo-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand
11-21u
❑ ‘Interregnum’ – Stan Douglas [tot
10/1/2016]
❑ ‘Battement battu’ – Klara Lidén [tot
10/1/2016]
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 – 02.639.67.30
di-za 11-18u
❑ ‘Before the Room’ – Thomas Houseago
[tot 19/12] ❑ Bertrand Lavier [15/1 tot
20/2]
Charleroi
BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71
di-zo 11-19u
❑ ‘Les Mondes Inversés. Art
contemporain et cultures populaires’ –
Johan Muyle, Jimmie Durham, Wim
Delvoye, Gert & Uwe Tobias, Patrick Van
Caeckenbergh… [tot 31/1/2016]
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071.43.58.10
di-zo 10-18u
❑ ‘Il y a plus de feux que d´étoiles ‘ –
Michel Couturier [tot 6/12] ❑ ‘Galerie
du Soir’ – Laurence Gondon [tot 6/12]
❑ ‘Boite noire: I am 14’ – Benedicte
Vanderreydt [tot 6/12] ❑ ‘Charleroi’ –
Stephan Vanfleteren [tot 6/12]
❑ ‘In/Out’ – Zoé Van der Haegen, Pierre
Liebaert, Maud Faivre, Rino Noviello [tot
6/12] ❑ ‘Commandes photographiques du
groupe Lhoist ‘ – Roy Arden, Bernd &
Hilla Becher, Elliott Erwitt, Rodney
Graham, Jan Henle, Josef Koudelka
[12/12 tot 22/5/2016] ❑ ‘Génération
Tahrir ‘ – Pauline Beugnies [12/12 tot
22/5/2016] ❑ ‘Wait and see ‘ – Françoise
et Daniel Cartier [12/12 tot 22/5/2016]
Palais des Beaux-Arts – Charleroi
Place du Manège 1 – 071 86 11 34
di-vr 9-17u, 10-18u
❑ ‘Charleroi, entre ombre et Lumière. Le
vitrail dans l’espace privé (1880-1940)’
[tot 13/3/2016]

ZO 22.03.15
ZO 21.06.15
ZO 04.10.15
ZO 06.12.15
11:00 –18:00

2016:
20.03.16
19.06.16
09.10.16
04.12.16

Deinze

Florenville

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09.381.96.70
di-vr 14-17u30, za-zo 10-12/14-17u
❑ ‘Cosmogony’ – Annabelle Hyvrier –
Xavier Noiret-Thomé [tot 10/1/2016]

ERASMUS’S – UTOPIA CONTRAST
ART GALERIE
Place Albert 1er 63 – 0498 75 43 37
vr-zo 14-18u
❑ ‘Confrontation’ – Verena von
Lichtenberg – Floris Jespers [15/11 tot
13/3/2016]

Deurle
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23
di-zo 10-17u
❑ Carol Bove / Carlo Scarpa [tot
10/1/2016]
❑ ‘A Crackup at the Race Riots’ – Leo
Gabin (Lieven Deconinck – Gaëtan
Begerem – Robin De Vooght) [tot
10/1/2016]
Drogenbos
FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum.
Collectie van het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten Antwerpen’ [tot
31/12/2017]
❑ Werner Cuvelier [22/11 tot 28/2/2016]
❑ Stéphanie Leblon en Ruth van Haren
Noman [22/11 tot 28/2/2016]
Eupen
IKOB – Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien
Rotenberg 12 – 087.56.01.10
wo-zo 13-18u
❑ ‘Catalyst’ – Marcel Berlanger, Adrien
Lucca [tot 13/12]

Geel
Cultuurcentrum De Werft
Nieuwstraat – 014 57 03 40
vr-zo 10-17u
❑ Fred Bervoets [tot 20/12]
Genk
C-mine designcentrum
C-mine 10 – 089 65 44 90
ma-zo 10-17u
❑ ‘20 jaar Toegepast – Beyond Food and
Design. Curator: Jan Boelen’ [tot
31/1/2016]
Gent
AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233.21.18
za, ma 15-18u, zo 10-13u, op afspraak
❑ Isabel Michel [15/11 tot 6/12]
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)
09.269.29.10
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot
31/12/2019] ❑ ‘’Mystieke Muziek’
tijdelijke Lam Godsexpo’ [tot 3/4/2016]
❑ ‘Gent Cinemastad: filmtheaters / USA
filmpaleizen’ [tot 3/1/2016]

Ondertussen

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015
Cecilia Jaime Gallery
Kraanlei 55 – 09 225 75 32
wo-za 14-18u (of op afspraak)
❑ Saar De Buysere [tot 28/11]
❑ ‘Groepstentoonstelling’ – Line
Boogaerts, Luc Rogiest, Bert De Geyter,
Cecilia Jaime, Saar de Buysere… [4/12
tot 28/2/2016]
Croxhapox
Lucas Munichstraat 76-82
0479 45 37 79
do-zo 14-18u
❑ ‘Deaf Man’s Villa’ – Bert Jacobs,
Hedwig Houben, Joris De Rycke, Maria
Kley, Neel De Bruycker, Takahiro Kudo
[29/11 tot 20/12] ❑ ‘Atlantis na Plato’
– Alejandra Hernandez, Clara Spilliaert,
Femmy Otten, Nina Yuen, Olga
Fedorova… [17/1 tot 14/2]
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09 267 99 99
di-zo 10-18u
❑ ‘Design Derby BE/NL 1815 – 2015’
[tot 13/3/2016] ❑ ‘8e Triënnale voor
Vormgeving’ [18/11 tot 6/3/2016]
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94
do-za 14-18u zo 11-14u
❑ ‘Group Show’ – Christophe Malfliet
[tot 22/11] ❑ ‘Turn me on’ – Jan
Stremes [29/11 tot 27/12] ❑ ‘We could
be heroes’ – Kristof Van Heeschvelde
[10/1 tot 7/2]
Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 – 09.225.10.81
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Tales of silence’ – Karel Fonteyne [tot
28/11] ❑ ‘Who is who?- Verhalen en
verzamelingen. Confrontaties tussen
Belgische en Nederlandse kunstenaars’
– Johan Clarysse, Siegfried De Buck,
Stefaan Van Biesen, Paul Nassenstein,
Lynne Leegte, Kees De Kort… [4/12 tot
31/12] ❑ ‘Fotokabinet: Kunstenaarsportretten’ – Cedric Verhelst [4/12 tot
31/12]
Galerie Tatjana Pieters
Nieuwevaart 124/001 – 09 324 45 29
wo-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘What’s the meaning of a goldfish’ –
Audrey Cottin, Clive Hodgson, Marie
Jacotey, Dieter Ravyts, Derek Sullivan,
Philippe Van Snick [15/11 tot 17/1/2016]
HISK – Hoger Instituut voor Schone
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a
09 269 67 60
do-ma 12-18u
❑ ‘It takes two to make an accident.
HISK laureates 2015’ – Egon Van
Herreweghe, Raffaella Crispino, Jóhanna
Kristbjörg Sigurðardóttir, Emmanuel Van
der Auwera, Tramaine de Senna… [tot
7/12]
In de Ruimte
Fransevaart 28 – 0478 54 99 84
za 16-3u, zo 14-20u
❑ ‘Zwart Wild i.s.m. In de Ruimte: Van
horen zeggen’ – Klaas Rommelaere,
Dominique De Groen, Bart Spitaels,
Stikstof, Naninga Lens… [21/11 tot
22/11]
Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Crumbling Down the Circle of My
Iconoclasm’ – Miet Warlop [28/11 tot
31/1/2016]
❑ ‘Billenkoek’ – Nel Aerts [28/11 tot
31/1/2016]
Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91
wo-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Guts (No Guts)’ – Klaas Kloosterboer
/ Peter Morrens [15/11 tot 20/12]
❑ Ben Benaouisse & Agnes Maes [10/1
tot 21/2]
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Uit de schaduw. 200 jaar Broeders
van Liefde en psychiatrie’ [tot
17/1/2016] ❑ ‘Schaamte’ – Chantal
Akerman, George Grosz, Jan Van
Imschoot, Auguste Rodin, Miroslav Tichý,
George Minne… [tot 29/5/2016]
Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer,
George Grosz… [tot 1/7/2017] ❑ ‘De
Gouden Eeuw Revisited’ [tot 28/2/2016]
❑ ‘Raaklijnen’ – Edith Dekyndt, Sarah
Sze, Pieter Vermeersch, Tim Knowles,
Gosia Wlodarczack… [tot 5/3/2016]
RIOT
Dendermondsesteenweg 80
092 23 39 53
wo–za 11–18u
❑ ‘Street Photography’ – Hana Miletic
[tot 16/1/2016]
SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03
di-zo 10-18u
❑ ‘Wall Drawing Nr.36 (1976)’ – Sol
LeWitt [tot 14/2/2016] ❑ ‘Drawing / The
Bottom Line’ – Anne-Mie Van
Kerckhoven, Elly Strik, Henri Jacobs,
Rosemarie Trockel, Jorinde Voigt,
Raymond Pettibon, Michaël
Borremans… [tot 31/1/2016] ❑ Ayse
Erkmen en Ann Veronica Janssens [tot
14/2/2016]
These Things Take Time
Nederkouter 36 – 0474 75 82 74
Open op afspraak
❑ ‘The Soft Focus Institute (TTTT27)’
[19/11 tot 29/11]
Hasselt
cc Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ Dré Devens, Paul Drissen, Nico Yerna
[15/11 tot 10/1/2016] ❑ ‘Chez Nous’
– Chris Keulen [15/11 tot 10/1/2016]
❑ ‘Ecritures du monde’ – Guy Vandeloise
[15/11 tot 10/1/2016] ❑ Jeroen Frateur
[15/11 tot 10/1/2016] ❑ ‘Wanneer het
potlood zijn livrei’ – Hugo Duchateau –
Roel Vandebeek [15/11 tot 10/1/2016]

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011.22.53.21
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘Hortus Althea. Curator: Gert Robijns’
– Veronika Bezdenejnykh, Emmielie
Martens, Louis Samain, Kema Spencer,
Maxime Thys, Lisa Vlaemminck [tot
29/11] ❑ ‘Exercising Calmness. The
Garden’ – Joris Perdieus [tot 29/11]
❑ ‘Waiting Rooms’ – Remco Roes [3/12
tot 28/2/2016]
Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60
di-za 11-17u, zo 14-17u
❑ ‘81 dingen waarvan ik dacht dat ik ze
vergeten was ‘ – Jasper Rigole /
IICADOM (The International Institute
for the Conservation, Archiving and
Distribution of Other people’s Memories)
[tot 6/12] ❑ ‘The way we look at the
other space – onder curatorschap van
online kunstmagazine D!NG’ – Jorden
Boulet, Buren, Eva Gheysen, Han
Decorte, Rodrigue Mouchez, Philip
Cornett [22/11 tot 13/12]
❑ ‘Toegepast 20 – ontwerpwedstrijd voor
jong talent van Cultuurplatform Design’
– Charlotte Vandenborre, An Onghena,
Anne Ligtenberg, Anneleen Swillen, Jan
Geboers, Ruben Castro, Adriaan Tas
[22/11 tot 6/3/2016]
Herentals
Art Center Hugo Voeten
Vennen 23 – 0475 555 125
ma-za 13u30-17u
❑ ‘Transylvanian Lights’ – Ioan Sbârciu
[29/11 tot 30/1/2016]
Heusden-Zolder
Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02
vr-zo 14-18u
❑ ‘Glass-works. Uitgangspunt: de
compositie ‘Glassworks’ van Philip Glass
uit 1982’ [29/11 tot 28/2/2016]
Hornu
Centre d’ Innovation et de Design –
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
❑ ‘Des choses à faire’ – Anne Masson &
Eric Chevalier [tot 10/1/2016]
❑ ‘L’absence du moi permanent’ –
Gauthier Oushoorn [tot 21/2/2016]
MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065.65.21.21
di-zo 10-18u
❑ ‘L’Homme, le Dragon et la Mort. La
Gloire de saint Georges’ – David
Claerbout, Giuseppe Penone, Angel
Vergara Santiago, Luc Tuymans… [tot
17/1/2016]
Ittre
Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36
0471/21 63 88
za-zo 14-17u (en op afspraak)
❑ ‘Joseph Noiret et l’écriture : Cobra,
Phantomas et après…’ – Dotremont,
Alechinsky, Bury, Vandercam, Dangelo,
Balle, Wyckaert… [tot 29/11]
Kemzeke
Verbeke Foundation
Westakker – 03.789.22.07
do-zo 11-18u
❑ ‘Bio art’ – Mandy den Elzen, Ruangsak
Anuwatwimon [15/11 tot 31/3/2016]
❑ Jan Goossen (1937-2005) [15/11 tot
31/3/2016] ❑ ‘Buiten sculpturen’ –
Andrea Branzi, Herman de Vries, Joep
van Lieshout, Alan Sonfist, Matthijs
Bosman, Paul Rutger Bastiaan [15/11
tot 31/3/2016] ❑ ‘Collages ‘ – FrançoisXavier Delmeire, Philippe Lemaire,
Collectie Verbeke Foundation [15/11 tot
31/3/2016] ❑ ‘Sul Sol #2, curator Marta
de Menezes’ [15/11 tot 31/3/2016]
❑ ‘Our bodies (Institute of Tropical
Medicine)’ [15/11 tot 31/3/2016]
❑ Merlin Spie [15/11 tot 31/3/2016]
❑ ‘Objet Oblige’ – Daniel Spoerri, Albert
Szukalski, Jean-Pierre Temmerman,
Hanshan Roebers [15/11 tot 31/3/2016]
Knokke
Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236
wo-ma 11-18u
❑ Armando [tot 15/12]
❑ Sati Zech [20/12 tot 16/2/2016]
Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50
vr,ma 14-18u, za-zo 11-18u
❑ Marcel Duchamp [tot 30/11]
❑ ‘Raw War’ – Max Beckman, Paul
Joostens, Pablo Picasso, Wout
Vercammen, Francisco Goya… [5/12 tot
18/1/2016]
La Louvière
Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27
di-zo 10-18u
❑ ‘XXIVème Edition du Prix de la
Gravure 2015’ – Kevin Britte, Marie
Helpin, Sylvain Konyali, Isa Muls [tot
7/2/2016] ❑ ‘Lumières sur les Cités’
– François Schuiten [tot 7/2/2016]
Centre Keramis
1 Place des Fours-Bouteilles
064 23 60 71
wo-zo 10-18u
❑ ‘Incertains Genres. Het netwerk Ecart,
een dialoog tss de keramische
kunstscholen: La Cambre (Brussel),
Pavillon Bosio (Monaco), Villa Arson
(Nice), Esba (Le Mans), Ensa (Limoges)’
[tot 10/1/2016]
Leuven
Bibliotheek van de Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Tiensestraat 41
ma-do 9-23u, vr 9-21u, za 10-18u
❑ ‘De stille dimensie’ – Lore Van
Elslande, Gilbert Fastenaekens,
Anne-Mie Van Kerkhoven, Peter Beyls,
Joachim Devillé… [tot 28/2/2016]

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06
vr-di 11-18u do 11-22u (gesloten op wo)
❑ Guy de Cointet [tot 10/1/2016]
❑ Sarah Morris [tot 20/3/2016]
❑ ‘Playground 2015’ [19/11 tot 22/11]
❑ ‘A clean line that starts from the
shoulder’ – Jimmy Robert [19/11 tot
28/2/2016]

Sint-Amands

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘The Theory of Freedom’ – Bjørn
Melhus [tot 6/12]
❑ ‘Playgraound 2015’ [19/11 tot 22/11]

Stavelot

Universiteitsbibliotheek KUL
Ladeuzeplein 21 – 016/32.46.60
dagelijks 10-17u
❑ ‘(On)Voltooid Verleden Tijd’ – Ante
Timmermans, Wesley Meuris, Arnon
Grunberg x Ephameron, Michaël
Borremans, Karen Vermeren & Francis
Vranckx… [tot 6/12]

Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 – 052/33.08.05
weekend, feestdagen of op reservatie
11-18u
❑ ‘Fleurs fatales / Poëzie van de liefde’
– Emile Verhaeren, Marthe Massin, Jan
Agten [tot 29/11]

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Art sans conditions. Curator, Jacques
Charlier’ – Antoine Doyen, Lili Dujourie,
Lawrence Malstaf, Brunhilde De Ridder,
Lefty Neumann… [tot 27/12]
Strombeek-Bever

Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL)
En Feronstrée, 86 – 04 221 92 31
di-zo 10-18u
❑ ‘Matière grise’ [tot 3/1/2016]

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘A line is a line is a line’ – Georges
Vantongerloo, Lore Vanelslande,
Gwendolyn Lootens, Anne Teresa De
Keersmaeker, Gerhard Richter, Meret
Oppenheim, Jan Van Imschoot… [tot
13/12] ❑ ‘De Wand’ – Yola Minatchy [tot
1/1/2016] ❑ ‘In de wind’ – Bart
Lodewijks [tot 19/12] ❑ ‘In de Wind’
– Daniel Buren [4/1 tot 13/5]
❑ ‘Foto-jaarproject: Korneel Boeve (2)’
[9/1 tot 10/2] ❑ ‘A tiger cannot change
its stripes’ – Daniel Buren [9/1 tot 10/2]
❑ ‘De Wand’ – Jorden Boulet [9/1 tot 25/3]

Lier

Tielt

Liège
Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 – 04 227 10 95
wo-za 14-18u
❑ ‘Art Berbère, regards sur une
collection’ [tot 28/11]

Voorkamer
Heilige Geeststraat 7 – 0499 38 25 31
do-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Good Shepherd (and other
sculptures for the not so converted)’ –
Sven ‘t Jolle [tot 22/11]
Machelen-Zulte
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00
wo-zo 11-17u
❑ ‘Works on paper’ – Mario De
Brabandere [tot 20/12]
❑ ‘Tekeningen en enkele schilderijen’
– Roger Raveel [tot 28/2/2016]
Mechelen
De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00
do-zo 13-18u
❑ ‘Lorem Ipsum’ – Mark Luyten & Peter
Lemmens [tot 20/12]
Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015.33.63.36
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Adventures of Captain Bear and
the Happy Few’ – Wouter Feyaerts
[22/11 tot 31/12]
Merksem
cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #3: Nacht Zwever’ – Nel
Aerts [tot 18/12]
Mons
Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24
di-zo 10-18u
❑ ‘ Parade Sauvage. Autour des sixties’
[tot 24/1/2016]
❑ ‘ Verlaine. Cellule 252. Turbulences
poétiques’ [tot 24/1/2016]
Namur
Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 – 081.77.55.25
12-18u
❑ ‘Pop Impact / Women Artists’ –
Évelyne Axell, Niki De Saint-Phalle,
Sylvie Fleury, Alina Szapocznikow,
Pauline Boty… [tot 14/2/2016]
Oostende
Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059.50.81.18
di-zo 10-18u
❑ ‘Europese spoken. Over de
beeldvorming van kunst uit Afrika in de
twintigste eeuw’ – Collectie van het
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
van Tervuren, Manfred Pernice, Patrick
Wokmeni, Jan Vercruysse, Sammy Baloji,
Candida Höfer, Chris Marker & Alain
Resnais … [tot 3/1/2016]
❑ ‘Strandtafels, zandhopen’ – Rein
Dufait [tot 29/11]
❑ ‘End of Messages’ – Brian Calvin [tot
17/1/2016]
Otegem
Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘30 Years / 7 Rooms’ – Jan Fabre [tot
20/12]
Roeselare
De Directeurswoning
Hendrik Consciencestraat 10
051 26 24 00
wo-zo 14-18u
❑ ‘The Gods Must Be Crazy – Part
Photography’ – Katrin Kamrau, Ria
Pacquée, Jan Kempenaers, David De
Beyter, Patrick Carpentier… [19/11 tot
9/1/2016]
Ronse
Light Cube Art Gallery
St-Martensstraat 12 – 0497 75 47 63 /
055 60 06 30
vr-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ Yves Beaumont [tot 22/11]
❑ Colin Waeghe [tot 22/11]
❑ Elke Andreas Boon [6/12 tot
24/1/2016]
Schilde
Museum Albert Van Dyck
Brasschaatsebaan 30 – 03/380.16.37
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Het oeuvre van Felix De Boeck in
tekeningen’ [tot 24/1/2016]

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20
ma-zo 14-17u
❑ ‘In the making’ – Ritsart Gobyn [tot
13/12]
Turnhout
De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Exodus’ – Nicolas Provost [tot
14/2/2016]
Veurne
Emergent
Grote Markt 26
za-zo 14-18u
❑ ‘In Flanders Fields, Trademark’ –
Johan De Wilde [tot 3/1/2016]
❑ ‘Offerfeest’ – Gery De Smet [tot
3/1/2016]
Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Olieverf op linnen en gemengde
technieken op Japans papier’ – Rita
Vansteenlandt [tot 1/2/2016]
❑ ‘Beeldhouwwerken in brons en
Belgische blauwsteen’ – Eddy Walrave
[tot 1/2/2016]
Waregem
BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor
groepen
❑ Joke Van den Heuvel [tot 31/12]
❑ ‹Ça vous intéresse l’architecture ?
Botanical vibrations travel through the
air tangled as wires, attempting to play
with the rhythmic structure’ – Joris Van
de Moortel [28/11 tot 31/1/2016]
BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Federico Acal [15/11 tot 20/12]
❑ Robin Vermeersch [17/1 tot 28/2]
Wetteren
Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58
za–zo 14–18u
❑ ‘Back Juice’ – Goele de Bruyn [29/11
tot 27/12] ❑ ‘Excavation’ – Kris Van
Dessel [29/11 tot 27/12]

Duitsland
Aachen
Ludwig Forum für Internationale
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241.180.71.04
di-wo,vr 12-18u, do 12-20u, za-zo
11-18u
❑ ‘Le Souffleur. Schürmann meets
Ludwig’ – Lygia Clark, Richard Hamilton,
On Kawara, Anna Oppermann, Joelle
Tuerlinckx… [tot 31/1/2016]
❑ ‘Videozone: The Ugly One’ – Eric
Baudelaire [tot 22/11]
❑ Tim Berresheim [tot 10/1/2016]
❑ ‘Platform Aachen: perspective 02
Magazine’ [5/12 tot 7/2/2016]
Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten
0241 50 32 55
di-zo 14-18u
❑ ‘Sound Noir’ – Jacob Kirkegaard /
Konrad Smolenski [tot 22/11]
❑ Jürgen Eulenberg / Robert Klick / Alex
Wissel [17/1 tot 20/3]
Baden-Baden
Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0
di-zo 10-18u
❑ Andreas Gursky [tot 24/1/2016]
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50
di-zo 10-18u
❑ Li Songsong [tot 7/2/2016]
Berlin
Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000
di-zo 11-19u
❑ ‘An Exhibition in 100 Steps’ – Arno
Schmidt [tot 10/1/2016]
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [tot
10/1/2016]
❑ ‘Without Firm Ground. Vilém Flusser
and the Arts’ [19/11 tot 10/1/2016]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0
di-zo 11-19u
❑ ‘Mafalda and Eternauta Save the
World. The Critical Art of Argentinian
Comics’ [tot 17/1/2016]
Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43
wo-ma 10-17u
❑ ‘Moving forward. Winning design and
prizewinners for the new bauhausarchiv / museum für gestaltung’ [2/12 tot
29/2/2016]
Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128
(0) 30 789 02 600
wo-ma 10-18u
❑ ‘Counting (for) Eight Hours’ – Ignacio
Uriarte [tot 11/4/2016] ❑ ‘Ich Kenne
Kein Weekend! The René Block Archives
– 50 Years Of Living History In Berlin’
[tot 15/2/2016] ❑ ‘The Dialogic City:
Berlin wird Berlin’ – Brandlhuber+
Hertweck, Mayfried [tot 21/3/2016]
DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 – 030.261.36.40
ma-za 11-18u
❑ ‘Last Sighting’ – Vlassis Caniaris, Sofia
Hultén, Otobong Nkanga, Wolf von Kries
[21/11 tot 9/1/2016]
Hamburger Bahnhof – Museum für
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39.78.34.11
di-wo,vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘A-Z. The Marzona Collection.
Conceptual art of the 1960s and 1970s
and the contemporary relevance of works
from this era’ [tot 29/5/2016]
❑ ‘Preis der Nationalgalerie 2015’ –
Christian Falsnaes, Florian Hecker, Anne
Imhof, Slavs and Tatars [tot 17/1/2016]
❑ ‘Neue Galerie: The Black Years.
Histories of a Collection: 1933–1945’
[21/11 tot 31/7/2016] ❑ ‘A Few Free
Years: From Absalon to Zobernig.
Endowments from Friedrich Christian
Flick to the Nationalgalerie’ – Dieter
Roth, Jason Rhoades, Bruce Nauman,
Nathalie Djurberg, Marcel
Broodthaers… [28/11 tot 13/3/2016]
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
030.39.78.71.53
wo-ma 11-19u
❑ ‘Wohnungsfrage’ [tot 14/12]
KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0
wo-ma 12-19u, do 12-21u
❑ ‘Double Room – Exhibition series / 3
½. Curated by Curatorial Studies
students of Goethe University and
Staatliche Hochschule für Bildende
Künste – Städelschule, Frankfurt am
Main.’ [tot 4/1/2016] ❑ ‘Still Against the
Sky’ – Hajra Waheed [tot 22/11]
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777
wo-ma 10-19u
❑ ‘Piet Mondrian. The Line’ [tot 6/12]
❑ ‘From Hockney to Holbein. The Würth
Collection in Berlin’ [tot 10/1/2016]
❑ ‘Germaine Krull. Photographs’ [tot
31/1/2016] ❑ ‘Russia and Germany.
From Confrontation to Cooperation. An
exhibition on the occasion of the 70th
anniversary of the end of World War II’
[tot 13/12]
Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Ich kenne kein Weekend. Archiv und
Sammlung René Block’ [tot 24/1/2016]
❑ Gustav Metzger [tot 22/1/2016]
❑ ‘Video-Forum: #Diskurs 9 –
performance: Strings (2010)’ – Annika
Kahrs [tot 30/11]
Bielefeld
Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5
00 49 521.512.479
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u,
zo 11-18u
❑ ‘Einfühlung und Abstraktion. Die
Moderne der Frauen in Deutschland’
– Maria Slavona, Marie von
Malachowski-Nauen, Ida Gerhardi, Clara
Siewert, Meret Oppenheim, Christa
Näher, Karin Kneffel, Maria Lassnig…
[tot 28/2/2016]
Bonn
Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4
0228.91.71.200
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Zeitgeschichten’ – Hanne Darboven
(1941–2009) [tot 17/1/2016]
❑ ‘Japan’s love for impressionism. From
Monet to Renoir’ [tot 21/2/2016]
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228.77.62.60
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘TeleGen. Kunst und Fernsehen’
– Bruce Conner, John Cage, Paul Thek,
Harun Farocki, Christoph Schlingensief,
Bjørn Melhus, Melanie Gilligan… [tot
17/1/2016]
❑ Ceal Floyer [tot 10/1/2016]
Bremen
GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421-50 08 97
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Ah, Soul In A Coma, Act Naive,
Attack’ – Mona Chisa and Lucia Tkacova
[28/11 tot 31/1/2016] ❑ ‘Jahresgaben
2015/2016’ – Anetta Mona Chisa &
Lucia Tkacova, FORT, Alexandra Leykauf,
Kate Newby, Tim Reinecke, Tillmann
Terbuyken, Susanne Katharina Willand
[28/11 tot 31/1/2016]
Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24
wo-zo 10-17u, di 10-21u
❑ ‘Nachwirkung’ – Thomas Hirschhorn
[tot 17/1/2016] ❑ ‘Regisseure des Lichts.
Von Rembrandt bis Turrell’ – Hendrick
Goltzius, Rembrandt van Rijn, Odilon
Redon, Pierre Bonnard, Norman Sandler,
Olafur Eliasson, Otto Piene… [tot
14/2/2016] ❑ ‘L’Année dernière à
Marienbad. A Film as Art’ [tot 13/3/2016]
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Duisburg
LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40
0203.283.26.30
wo,vr-za 12-18u, do 12-21u, zo 11-18u
❑ ‘Blackbox – Ein Spiel mit
Wahrnehmung und Deutung’ – Thomas
Rentmeister, Franz Erhard Walther,
Troika, Caroline Friederike Friedrich,
Sonja Alhäuser… [tot 3/4/2016]
❑ ‘Wahlverwandtschaften. Duisburger
Künstler und junge Talente’ [tot
31/1/2016]
MKM – Museum Küppersmühle für
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203.30 19 48.11
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ ‘Mack. Apollo in meinem Atelier’ [tot
31/1/2016]
Düren
Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Shapes – Work in Progress ‘ – Volker
Saul [tot 22/11] ❑ ‘Alte Papierformate
– Teilung zum Quadrat’ – Ulrich
Rückriem [tot 22/11] ❑ Martin Gerwers
[tot 22/11] ❑ ‘Dahlmann Preis’ – Jorinde
Voigt [tot 22/11] ❑ ‘Sammlung Hangen.
Ein Blatt für Gisela’ [tot 22/11]
❑ ‘Papier als Experiment’ – Hans
Salentin [tot 22/11] ❑ ‘Hoesch Talents
2015 ‘ [6/12 tot 21/2/2016]
❑ ‘Jahresgaben 2015’ [6/12 tot
21/2/2016] ❑ ‘Figure on Display’ –
Stephan Balkenhol und Jeff Wall [6/12
tot 21/2/2016] ❑ ‘Hubertus Schoeller
Stiftung: Jan Kubícek’ [6/12 tot
21/2/2016]
Düsseldorf
K20, Kunstsammlung NordrheinWestfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Agnes Martin (1912-2004) [tot
6/3/2016]
K21, Kunstsammlung NordrheinWestfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘In Orbit’ – Tomás Saraceno [tot
31/12] ❑ ‘The Problem of God’ – Ad
Reinhardt, Aby Warburg, Paul Chan,
Katharina Fritsch, Francis Bacon, James
Turrell, Michaël Borremans… [tot
24/1/2016]
KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130
di-za 12-17u
❑ ‘Spirit of Austria’ – Franz Graf,
Gelatin, Markus Schinwald [tot
20/2/2016]
KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b
0049.211.8920.769
di-zo 11-18u
❑ ‘KOMM („COME“) – sound
installation/acoustic stream’ [tot
17/1/2016]
Kultur Bahnhof Eller
Vennhauser Allee 89 – 0211 2108488
di-zo 15-19u
❑ ‘Calaveras – Día de Muertos. Objekte
und Fotografien zum Tag der Toten in
Mexiko’ [tot 6/12]
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43
di-zo 11-18u
❑ Song Dong [6/12 tot 13/3/2016]
Kunstverein für die Rheinlande und
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23
di-zo 11-18u
❑ ‘Ein perfektes Alibi’ – Walter Swennen
[28/11 tot 14/2/2016]
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60
di,wo, vr-zo 11-18u do 11-21u
❑ ‘Zurbarán. Master of Detail’ [tot
31/1/2016]
❑ ‘Evelyn Hofer. Homage to Zurbarán’
[tot 31/1/2016]
❑ ‘Church Drawings. Works from the
Kemp Collection’ – David Rabinowitch
[tot 24/1/2016]
❑ ‘SPOT ON: 4 Projekträume: Eat Art /
Hans-Peter Feldmann / Inken Boje /
Wilhem Wagenfeld: Glas der 30er-Jahre
aus der Sammlung Kroll’ [tot 13/3/2016]
Essen
Museum Folkwang Essen
Museumsplatz 1 – 0201.88.45.444
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo
10-18u
❑ ‘The Shadow of the Avant-Garde.
Rousseau and the Forgotten Masters’
– André Bauchant, Séraphine Louis,
Martín Ramírez, Bill Traylor, Honoré
Daumier, Paul Gauguin, Blinky Palermo,
Mike Kelley… [tot 10/1/2016]
❑ ‘Midtown, 1998. 1 channel Video
installation (colour, sound), 9‘30‘‘‘ –
Sarah Morris [tot 18/11]
❑ ‘Absolute Creation’ – Otto Steinert
(1915-1978) [tot 24/1/2016]
❑ ‘About the Love of Printing. Grafic
works 1960–2015’ – Jim Dine [tot
31/1/2016] ❑ ‘City Scene No. 2, 2004. 1
channel video (colour, sound), 31‘‘ –
Liang Zhao [20/11 tot 16/12]
❑ ‘Tide Table, 2003/04 1 channel video
(b/w, sound), 8’’ – William Kentridge
[18/12 tot 13/1/2016] ❑ ‘Cuentos
Patrióticos, 1997. 1 channel video
installation (colour, sound), 25‘42‘‘ Loop’
– Francis Alÿs [15/1 tot 17/2]
Frankfurt am Main
Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Tropicality Revisited. Recent
Approaches by Indonesian Architects’
[tot 3/1/2016]
❑ ‘At Home – Building and Living in
Communities’ [tot 28/2/2016]
❑ ‘Line Form Function. The buildings of
Ferdinand Kramer’ [28/11 tot 1/5/2016]

Ondertussen

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40
di, do-vr 11-19u wo 10-19u
❑ ‘Roots. Indonesian Contemporary Art’
– Joko Avianto, Herbert Hans Maruli,
Eko Nugroho, Jompet Kuswidananto…
[tot 10/1/2016] ❑ ‘Body-Me: The Body
in the Age of Digital Technology’ – Yuri
Ancarani, Kate Cooper, Melanie Gilligan,
Thomas Thwaites [tot 10/1/2016]
Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069.212.304.47
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘At Close Range’ – Kostas Murkudis /
Exhibition design by Carsten Nicolai and
the architect Aaron Werbick [tot
14/2/2016] ❑ ‘The Fact of Matter’ –
William Forsythe [tot 31/1/2016]
Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ Jana Euler [28/11 tot 24/1/2016]
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20
di,vr-zo 10-19u wo-do 10-22u
❑ ‘Hello, I love you’ – Daniel Richter [tot
17/1/2016] ❑ ‘Storm Women. Women
Artists of the Avant-Garde in Berlin
1910-1932’ [tot 7/2/2016] ❑ Heather
Phillipson [20/11 tot 7/2/2016]
Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Masterworks in Dialogue’ [tot 24/1/2016]
❑ John Baldessari [tot 24/1/2016]
Gelsenkirchen
Nordsternturm Videokunstzentrum
Nordsternplatz 1 – 0209 35979240
za 11-18u
❑ ‘Feminismen’ – Maria Lassnig, Hito
Steyerl, Shigeko Kubota, Sanja Ivekovic,
Pipilotti Rist… [tot 20/12]
Hamburg
Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – (0)40/36 09 96 0
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘From Poussin to Monet. The Colors of
France’ [tot 17/1/2016]
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040.32.10.32.50
di-zo 11-18u 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Now and Then’ – Sarah Moon [27/11
tot 21/2/2016] ❑ ‘Streamlines – Oceans,
Global Trade and Migration’ – Thomas
Rentmeister, Mark Boulos, Otobong
Nkanga, Wendelien van Oldenborgh,
Alfredo Jaar… [4/12 tot 13/3/2016]
Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040/24.86.26.12
di-zo 10-18u do 10-21u
❑ ‘Masterpieces from the Hamburger
Kunsthalle’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Nolde in
Hamburg’ [tot 10/2/2016] ❑ ‘Images of
Italy in the Romantic period’ – Franz
Ludwig Catel [tot 31/1/2016]
Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57
di-zo 12-18u
❑ ‘Malerei. Böse / Painting. Evil› – Lydia
Balke, Birgit Brenner, Billy Childish,
Martin Eder, Bernhard Martin, Dawn
Mellor [tot 10/1/2016]
Hannover
Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511.32.70.81
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Gesellschaft’ – Rita McBride [tot
10/1/2016]
Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511.32.45.94
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ Michael E. Smith [21/11 tot 17/1/2016]
Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511.168.438.75
di 10-20u, woe-zo 10-18u
❑ ‘Time Out. On Lazing About and Doing
Nothing’ [tot 30/1/2016] ❑ ‘Plakativ.
Toulouse-Lautrec and the Poster around
1900’ [tot 1/10/2016] ❑ ‘Figur I, Figur
II’ – Andrzej Steinbach [tot 10/1/2016]
❑ ‘Four Times Something New on Paper’
– Benjamin Badock, Frauke Dannert,
Kristin Grothe, Pia Linz [tot 10/1/2016]
❑ ‘Ten Rooms, Three Loggias and a Hall’
– Manfred Pernice, Ann Veronica
Janssens, Christoph Keller, Monika
Sosnowska, Ceal Floyer… [tot
10/1/2016] ❑ ‘Our Collectors, our
Donors’ [tot 31/1/2016]
❑ Corinna Schnitt [tot 31/1/2016]
Herford
Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021.99.44.30.0
di-zo 11-18u 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Wayward Wilderness’ – Mark Dion
[tot 7/2/2016] ❑ ‘Two by Two. New
works in the Marta collection’ [22/11 tot
17/1/2016]
Karlsruhe
Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721.28.226
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘31,2 running meter. On the history of
Badischer Kunstverein’ [tot 30/10/2016]
❑ ‘Pavshyno Kunstverein. Informal
Spaces and Artistic Practices in Western
Ukraine’ [tot 6/12] ❑ ‘The School of
Kyiv Karlsruhe Class. Lecturer:
Alexandra Exter’ [tot 6/12] ❑ ‘Members
Exhibition 2015/2016’ [22/12 tot
17/1/2016]
Zentrum für Kunst und
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721/81.00.0
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Car Building’ – Hans Hollein [tot
3/4/2016] ❑ ‘GLOBALE. The new art
event in the digital age’ [tot 17/4/2016]
❑ ‘AppArtAward 2015 – Highlights’ [tot
17/4/2016] ❑ ‘Global Games’ [tot
17/4/2016] ❑ ‘The Appearance of That
Which Cannot be Seen’ – Armin Linke
[tot 31/1/2016] ❑ ‘Infosphere’ [tot
31/1/2016] ❑ ‘Beyond Einstein’s Dream.
Riding the Photons’ – Fabrizio Tamburini
[tot 31/1/2016] ❑ ‘Virtual Sound
Gallery’ [tot 17/4/2016]

❑ ‘Seismographic Sounds. Visions of a
New World’ [tot 29/11] ❑ ‘Global

Control and Censorship’ [tot 1/5/2016]
❑ ‘The Future is Here’ [tot 28/2/2016]
❑ ‘Allah’s Automata. Artifacts of the
Arab Islamic Renaissance (800–1200)’
[tot 28/2/2016] ❑ ‘Exo-Evolution’ [tot
28/2/2016] ❑ ‘The Infosphere of the
19th century’ [tot 1/5/2016] ❑ ‘Monster
Resurrection. An Archaeology of
Calculating Machines’ – David Link [4/12
tot 17/1/2016]
Kleve
Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821.75.010
di-zo 11-17u
❑ ‘Reflecting History’ – Govert Flinck
(1615-1660) [tot 17/1/2016]
❑ ‘Artistieke interventie’ – Ori Gersht
[tot 17/1/2016]
Köln
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6
0221.21.70.21
di-zo 11-18u
❑ ‘Stephen G. Rhodes – Or the
Unprepardness Prometheus and Pals’
[15/11 tot 20/12] ❑ ‘Hollow Body’ – Ketuta
Alexi-Meskhishvili [15/11 tot 20/12]
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ Bernard Schultze (1915–2005) [tot
22/11] ❑ Joan Mitchell (1925–1992)
[tot 21/2/2016]
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33
ma-di, do-zo 14-19u
❑ ‘Archiv der Räume’ – Margherita
Spiluttini [tot 24/1/2016] ❑ ‘Blick in die
Sammlung: Kölner Wohnbauten der
1920er- und 1930er-Jahre’ – Hugo
Schmölz und Werner Mantz [tot
24/1/2016] ❑ ‘Das Echo der Utopien.
Tanz und Politik’ [tot 14/8/2016]
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Gemalte Verführung’ – Godfried
Schalcken [tot 24/1/2016] ❑ ‘Provenienz
Macht Geschichte. Ankäufe deutscher
Zeichnungen des 19. Jahrhunderts im
Nationalsozialismus’ – Caspar David
Friedrich, Philipp Otto Runge, Julius
Schnorr von Carolsfeld, Adolph Menzel…
[tot 31/1/2016]
Krefeld
Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 – 02151 97 55 80
di-zo 11-17u
❑ ‘Show & Tell. Grafik aus den
Kunstmuseen Krefeld ‘ [tot 21/2/2016]
❑ ‘Home Home Home’ – Annette Kelm
[tot 3/1/2016]
Leverkusen
Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80
0214.855.56-29
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Ruhe vor dem Sturm. Postmini
malistische Kunst aus dem Rheinland’ –
Harald Klingelhöller, Sigmar Polke,
Blinky Palermo… [tot 10/1/2016]
❑ ‘Image in Meditation’ – Jana
Gunstheimer [tot 28/2/2016]
Mönchengladbach
Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ Cathy Wilkes [tot 21/2/2016]
München
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘The Cold Libido. Video art from The
Goetz Collection at Haus der Kunst’
– Keren Cytter, Aïda Ruilova, Jeanne
Faust, Annika Larsson, Shahryar Nashat
[tot 28/2/2016] ❑ ‘Random Sampling
– Painting from Sammlung Goetz’ – Andy
Hope, Mike Kelley, Luc Tuymans, Michael
Buthe, Sarah Morris… [tot 14/2/2016]
❑ ‘Interventions into Architecture:
Archive Gallery 2015/16’ [tot 24/1/2016]
❑ ‘Enlightenment’ – Hanne Darboven [tot
14/2/2016] ❑ ‘Capsule 03’ – Lynette
Yiadom-Boakye [tot 14/2/2016]
❑ ‘Capsule 04’ – Adele Röder [tot
14/2/2016] ❑ ‘Der Öffentlichkeit – Von
den Freunden Haus der Kunst’ – Laure
Prouvost [27/11 tot 18/9/2016]
Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00
di 10-21u, wo-zo 10-18u
❑ ‘Human, All Too Human’ – Otto Dix,
Rudolf Schlichter, George Grosz,
Christian Schad… [tot 31/12]
❑ ‘I got to have one of those.
Contemporary Art from the Lenbachhaus
and KICO Foundation’ [tot 30/4/2017]
❑ ‘Klee & Kandinsky’ [tot 24/1/2016]
Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Painting 2.0: Expression In the
Information Age’ – Albert Oehlen, Jana
Euler, Ashley Bickerton, Walter
Swennen, Lee Lozano… [tot 30/4/2016]
Pinakothek der Moderne / Neue
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118
P. der Moderne: di-zo 10-18u do 10-20u/
Neue P.: do-ma 10-18u wo 10-20u
❑ ‘Gegen/Kunst. Entartete Kunst.
NS-Kunst. Sammeln nach ‘45’ [tot
31/1/2016] ❑ ‘Uproar in Augsburg.
German Paintings of the 1960s to 1980s’
[tot 16/10/2016] ❑ ‘Olaf Metzel Meets
Hans von Marées’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘Reprise’ – Heidi Specker [tot
6/3/2016] ❑ ‘Paintings 2000-2015’ –
Amelie von Wulffen [tot 21/2/2016]
❑ ‘Ukraine Series’ – Johanna Diehl [tot
6/3/2016] ❑ ‘A perfect match. 50 years
of PIN. Freunde der Pinakothek der
Moderne!’ – Andy Warhol, Wade Guyton,
Donald Judd, Peter Fischli and David

Weiss, Neo Rauch… [tot 6/3/2016]
❑ ‘The Good, The Bad, The Ugly’ –
Konstantin Grcic [tot 18/9/2016] ❑ ‘Si/
No: The Architecture of Urban-Think
Tank’ [19/11 tot 21/2/2016] ❑ ‘Die
1960er Jahre – Jahrzehnt der Farbe’
– Fritz Winter [26/11 tot 28/2/2016]

Grenoble

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103
089 95 93 96 9 – 0
do-vr 14-18u za 11-16u
❑ Rodney Graham [28/11 tot 23/4/2016]

Metz

CNAC – Magasin
Cours Berriat 155 – 04.76.21.95.84
wo-zo 14-19u
❑ ‘Des Corps & Des Astres’ – Didier
Faustino [tot 3/1/2016]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Geh und spiel mit dem Riesen!
Kindheit, Emanzipation und Kritik’ [tot
10/1/2016] ❑ ‘Studioausstellung:
Götterknaben und Menschenkinder’ [tot
10/1/2016]

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme
03 87 15 39 39
ma,wo-do 10-18u, vr-zo 10-19u
❑ ‘Phares. Collections du Centre
Pompidou, Musée national d’art
moderne’ [tot 15/2/2016]
❑ ‘Warhol Underground’ [tot 23/11]
❑ ‘To Breathe’ – Kimsooja [tot 4/1/2016]
❑ ‘Cosa mentale. Les imaginaires de la
télépathie dans l’art du XXe siècle’ [tot
28/3/2016]

Münster

Mouans-Sartoux

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm
02501.966.205.60
di-zo 13-17u
❑ ‘18. Jahres- und Verkaufsausstellung’
[tot 28/1/2016]

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

Kunstmuseum Pablo Picasso Münster
Picassoplatz 1 – 0251 4 14 47-13
ma-zo 10-18u, vr 10-20u
❑ ‘Meisterwerke aus der Fondation
Maeght’ – Alberto Giacometti [tot
24/1/2016]
Neuss
Langen Foundation – Raketenstation
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1
02182 5701- 0
dagelijks 10-18u
❑ ‘Werke aus der Sammlung Boros
1994-2015’ – Olafur Eliasson [tot
21/2/2016] ❑ ‘47 Roaring Forties’ – Carl
Andre [tot 21/2/2016]
Nürnberg
Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Tadeusz Kantor. Zum 100. Geburtstag:
Das Theater der Automaten geht weiter’
[tot 17/1/2016] ❑ ‘Sexy-mini-superflower-pop-op. Deutsche Kunst der 60er
Jahre’ [tot 14/2/2016] ❑ ‘Schatten
werfen’ [tot 6/12] ❑ ‘Deutsche Kiste’
– Olaf Metzel [tot 14/2/2016]
Siegen
Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘The Question of Perception’ – Rémy
Zaugg (1943-2005) [tot 6/3/2016]
Stuttgart
Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1
(0) 711 216 21 88
di-zo 10-18u vr: 10-21u
❑ ‘Sound in Motion. Internationale
Video- und Performancekunst’ [tot
15/1/2017] ❑ ‘1&5 Werke von
1983-2014’ – Thomas Grünfeld [tot
10/1/2016] ❑ ‘Camille Graeser
(1892–1980) und die Musik’ [tot
3/1/2016] ❑ ‘I Got Rhythm. Kunst und
Jazz seit 1920’ [tot 6/3/2016]
❑ ‘Video Quartet’ – Christian Marclay
[tot 15/1/2017] ❑ ‘Frischzelle_22’ –
Raphael Sbrzesny [21/11 tot 8/5/2016]
Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32
0711 . 470 40 0
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Shake, Rattle and Roll’ – Christian
Marclay [tot 20/3/2016] ❑ ‘Poesie der
Farbe’ [tot 14/2/2016] ❑ ‘VideoBox –
Silent Cinema: Mixed Reviews
(American Sign Language), 1999-2001’
– Christian Marclay [tot 29/11]
❑ ‘Albrecht Dürer and Lucas van Leyden:
Contemporary Art around 1500’ [15/11
tot 14/2/2016]
Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70
di,do-zo 11-18u wo 11-20u
❑ ‘The Beast and the Sovereign’ – Mary
Reid Kelley, Peggy Buth, Ulrike Ottinger,
Geumhyung Jeong, … [tot 17/1/2016]
Wolfsburg
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69
di-zo 11-18u
❑ ‘Dark Mirror. Art from Latinamerica
since 1968’ [tot 31/1/2016]
❑ Jeppe Hein [15/11 tot 13/3/2016]
Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Verborgene Kräfte’ [27/11 tot
7/2/2016]

Frankrijk
Dijon
Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55
wo-zo 14-18u vr 14-20u
❑ ‘Deux peintres modernistes coréens à
Paris’ – Han Mook & Lee Ungno [tot
24/1/2016]
❑ Edith Dekyndt [tot 24/1/2016]
❑ Rémy Zaugg [tot 24/1/2016]
Dunkerque
Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres
(0)3 28 65 84 20
wo-zo 12-18u
❑ ‘Hôtel Dunkerque – Klara Wallner’ –
Tobias Rehberger, Ettore Sottsass, Dirk
Braeckman, Maarten Van Severen, John
M Armleder, Robert Doisneau… [tot
3/1/2016] ❑ ‘Paradis Perdu’ – Allan
Sekula, Leo Copers, Bruno Serralongue,
Jan Fabre, Sarah Jones… [tot 3/1/2016]
❑ ‘Le blanc des cartes’ – Pauline
Delwaulle [tot 3/1/2016]

Paris
Bétonsalon – Centre for Artistic
Research
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet
01 45 84 17 56
di-za 11-17u
❑ ‘Co-Workers : Beyond Disaster’ – DIS,
Jasmina Metwaly & Philip Rizk, Pamela
Rosenkranz, Nobuko Tsuchiya, Agnieszka
Piksa… [tot 30/1/2016]
Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 – 01 42
71 95 70
di-zo 13-19u
❑ ‘Les plus beaux livres suisses 2014 à
la Librairie’ [tot 13/12] ❑ ‘PerformanceProcess. Exposition-festival/approche
subjective de la performance en Suisse
de 1960 à 2015’ – Dieter Meier, John
Armleder, Christian Marclay, Peter
Fischli David Weiss, Katja Schenker…
[tot 13/12]
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
01 44 78 12 33
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u /
gesloten op di) / do 11-23u
❑ ‘Une histoire. Art, architecture et design
des années 1980 à nos jours’ [tot
11/1/2016] ❑ ‘Jean Cocteau, 1889-1963’
[tot 11/1/2016] ❑ ‘André Breton,
1896-1966’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Michel
Ragon, né en 1924’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘Dans le secret de la peinture moderne.
Jean Paulhan, 1884-1968’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘Georges Bataille, 1897-1962’ [tot
11/1/2016] ❑ ‘Pierre Restany, 1930-2003’
[tot 11/1/2016] ❑ ‘Louis Aragon,
1897-1982’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Musée
national d’art moderne. Nouvelle
présentation des collections modernes
(1905-1965)’ [tot 22/5/2017] ❑ ‘Georges
Duthuit, 1891-1973’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘André Bloc, 1896-1966. Entre art et
architecture’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Will
Grohmann, 1887-1968. Un critique entre
l’Allemagne et la France’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘Poète et aventurier. Blaise Cendrars,
1887-1961’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Guillaume
Apollinaire, 1880-1918’ [tot 11/1/2016]
❑ ‘1887-2058’ – Dominique GonzalezFoerster [tot 1/2/2016] ❑ ‘Prix Marcel
Duchamp 2014’ – Julien Prévieux [tot
1/2/2016] ❑ Wifredo Lam [tot 15/2/2016]
❑ Claude Rutault [tot 11/1/2016] ❑ ‘Karel
Appel’ [tot 11/1/2016] ❑ ‘Varda / Cuba’
[tot 1/2/2016] ❑ Claire Bretécher [18/11
tot 8/2/2016] ❑ Anselm Kiefer [16/12 tot
18/4/2016]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50
di 11-22u wo-zo 11-20u (gesloten op
maandag)
❑ ‘Beauté Congo. Congo Kitoko
1926-2015’ [tot 10/1/2016]
Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi
01 40 69 96 00
ma, wo-do 12-19u, vr 12-23u, za-zo 11-20u
❑ ‘Troisième accrochage de
l’inauguration de la Fondation Louis
Vuitton: Popisme / Musique-Son’ –
Michel Majerus, Christian Marclay,
Andreas Gursky, Bertrand Lavier,
Douglas Gordon, John Cage, Mark
Leckey… [tot 3/1/2016]
Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17
wo-ma 10-22u
❑ Élisabeth Louise Vigée Le Brun
(1755-1842) [tot 11/1/2016]
❑ ‘Picasso.mania’ – Hockney, Johns,
Lichtenstein, Kippenberger, Warhol,
Basquiat, Koons… [tot 29/2/2016]
Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‹Étonnez-moi!› – Philippe Halsman
[tot 24/1/2016] ❑ ‘Le présent continue’
– Omer Fast [tot 24/1/2016] ❑ ‘Letters
from Panduranga’ – Ngyuen Trinh Thi
[tot 24/1/2016]
Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41
wo-zo 14-19u
❑ ‘VOL. XVI’ – Haris Epaminonda [tot
6/12]
MAM – Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson
01.53.67.40.00
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘Accrochage dans les collections
permanentes’ – Anne-Marie Schneider
[tot 15/5/2016] ❑ ‘Apartés 2015’ –
Isabelle Cornaro, Alain Della Negra,
Kaori Kinoshita, Gyan Panchal [tot
13/12] ❑ ‘Accrochage dans les
collections permanentes: The House of
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Horrors’ – Sturtevant [tot 15/5/2016]
❑ ‘Warhol Unlimited’ [tot 7/2/2016]
❑ ‘Co-Workers – Le réseau comme
artiste’ – DIS, Ryan Trecartin, 89+, Ian
Cheng, Ed Atkins, GCC, Aude Pariset,
Mark Leckey… [tot 31/1/2016]

architect’ [tot 13/12] ❑ Ismond Rosen
[tot 3/12] ❑ Jean-Etienne Liotard [tot
31/1/2016] ❑ ‘Academicians in Focus:
Painting From Life – Painting Their Life’
– Bernard Dunstan RA and Diana
Armfield RA [tot 24/4/2016]

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

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888
10-18u
❑ ‘Drawing for Free Thinking’ – David
Tremlett [tot 31/12/2016] ❑ Frank
Auerbach [tot 13/3/2016] ❑ ‘Vanilla and
Concrete’ – Marie Lund, Rallou
Panagiotou, Mary Ramsden [tot
19/6/2016] ❑ ‘Artist and Empire. Facing
Britain’s Imperial Past’ – Joshua
Reynolds, George Stubbs, Hew Locke,
Sonia Boyce… [25/11 tot 10/4/2016]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50
wo-ma 9-18u, wo / vr 9-21u45
❑ ‘Art contemporain: Sous le plus grand
chapiteau du monde’ – Claude Lévêque
[tot 4/1/2016] ❑ ‘Art contemporain: Une
brève histoire de l’avenir’ – Mark
Manders, Tomás Saraceno, Wael Shawky,
Camille Henrot, Isabelle Cornaro, Chéri
Samba, Ai Wei Wei [tot 4/1/2016]
Musée Rodin
rue de Varenne 77 – 01 44 18 61 10
di-zo 10-17u45
❑ ‘Rodin, le laboratoire de la création’
[tot 6/12] ❑ ‘Sculpteurs et sculptures’ –
Robert Doisneau [tot 22/11]
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13
01.47.23.38.86
wo-ma 12-24u
❑ ‘Seul celui qui connaît le désir’ –
Ragnar Kjartansson [tot 10/1/2016]
❑ Mélanie Matranga [tot 10/1/2016]
❑ ‘Ugo Rondinone – I Love John Giorno’
– Angela Bulloch, Erik Satie, Pierre
Huyghe, Michael Stipe, Rirkrit Tiravanija,
Andy Warhol… [tot 10/1/2016]
Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill
01 53 43 40 00
di-zo 10-18u
❑ ‘L’estampe visionnaire, de Goya à
Redon’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Kuniyoshi, le
démon de l’estampe’ [tot 17/1/2016]
Tours
Jeu de Paume – Château de Tours
25 avenue André Malraux
02 47 70 88 46
di-zo 14-18u
❑ ‘Robert Capa et la couleur’ [21/11 tot
29/5/2016]
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
❑ ‘Là où commence le jour’ – Albrecht
Dürer, Werner Rolevinck, Lieven De
Boeck, Fabrice Samyn, Rémy Zaugg…
[tot 10/1/2016]

Groot-Brittannië
Glasgow
Tramway
Albert Drive 25
ma-wo 10-18u, do 10-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘Turner Prize 2015’ – Assemble,
Bonnie Camplin, Janice Kerbel, Nicole
Wermers [tot 17/1/2016]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
❑ ‘The EY Exhibition: The World Goes
Pop’ [tot 24/1/2016] ❑ ‘Artist Rooms:
Lawrence Weiner – London’ [tot 31/12]
❑ ‘Hyundai Commission 2015: Empty
Lot’ – Abraham Cruzvillegas [tot
3/4/2016] ❑ ‘Alexander Calder:
Performing Sculpture’ [tot 3/4/2016]
The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand
020 7848 2526
10-18u
❑ ‘Bridget Riley: Learning from Seurat’
[tot 17/1/2016] ❑ ‘Panorama. The
tradition of panoramic landscape before
the age of powered flight’ – John
‘Warwick’ Smith, J. M. W. Turner,
Canaletto, Adam Frans van der Meulen…
[tot 10/1/2016] ❑ ‘Soaring Flight: Peter
Lanyon’s Gliding Paintings’ [tot
17/1/2016]
Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Shoes: Pleasure and Pain’ [tot
31/1/2016] ❑ ‘Make/Believe: UK Design
for Performance 2011-2015 (Display) ‘
[tot 3/1/2016] ❑ ‘Facing History:
Contemporary Portraiture (Display)’ –
Julian Opie, Grayson Perry, Ellen Heck,
Maud Sulter, Gavin Turk, Bettina von
Zwehl… [tot 24/4/2016] ❑ ‘The Fabric
of India’ [tot 10/1/2016] ❑ ‘Bejewelled
Treasures: The Al Thani Collection’
[21/11 tot 28/3/2016] ❑ Julia Margaret
Cameron (1815-1879) [28/11 tot
21/2/2016]
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street
(0)20 7522 7888
di-zo 11-18u
❑ ‘Barjeel Art Foundation Collection:
Imperfect Chronology – Debating
Modernism (early 20th century-1967)’
– Ervand Demirdjian, Dia Azzawi,
Kadhim Hayder, Hamed Ewais… [tot
6/12] ❑ ‘Music for Museums. A season of
experimental performance: live music
and film’ – Gavin Bryars, Ryoji Ikeda +
Carsten Nicolai, David Toop, Tony Oursler,
Nam June Paik… [tot 29/11] ❑ ‘Europa’
– Emily Jacir [tot 3/1/2016] ❑
‘Intellectual Barbarians: The Kibbo Kift
Kindred (1920-1932)’ [tot 13/3/2016]
❑ ‘Luke Fowler and Mark Fell Project
– the development of early computer
music languages’ [tot 7/2/2016]
❑ ‘Barjeel Art Foundation Collection:
Imperfect Chronology – Debating
Modernism II (1968-1987)’ – Huguette
Caland, Marwan Kassab Bachi, Kamal
Boullata… [15/12 tot 17/4/2016]

Leeds
Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58
di-zo 11-17u30
❑ ‘Object Lessons: Sculpture and the
Production of Knowledge’ [tot 3/1/2016]
❑ ‘The Necropolitan Line’ – Katrina
Palmer [10/12 tot 21/2/2016]
❑ ‘Information’ – Christine Kozlov
(1945-2005) [10/12 tot 21/2/2016]
Liverpool
Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23
10-17u
❑ ‘Liverpool Biennial: Dazzle ship’ –
Carlos Cruz-Diez [tot 31/12/2016]
❑ ‘Works to Know by Heart: An
Imagined Museum. Works from the
Centre Pompidou, Tate and MMK
collections’ [20/11 tot 14/2/2016]
London
Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre –
020/7638.41.41
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘The Barbican Exhibition: Building a
Landmark’ [tot 29/11] ❑ ‘The Forever
Loop’ – Eddie Peake [tot 10/1/2016]
❑ ‘The World of Charles and Ray Eames’
[tot 14/2/2016] ❑ ‘This Realm, This
England. A lighting installation developed
by the Royal Shakespeare Company’ [tot
24/1/2016]
National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00
dagelijks 10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Goya: The Portraits’ [tot 10/1/2016]
❑ ‘Visions of Paradise: Botticini’s
Palmieri Altarpiece’ [tot 14/2/2016]
Parasol unit foundation for
contemporary art
14 Wharf Road – 020 7490 7373
di-za 10-18u, zo 12-17u
❑ ‘The Gap: Selected Abstract Art from
Belgium. Curated by Luc Tuymans’ – Jef
Verheyen, Walter Leblanc, Raoul de
Keyser, Bernd Lohaus, Guy Mees,
Philippe Van Snick, Gert Robijns… [tot
6/12]
Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Daniel Maclise: The Waterloo
Cartoon’ [tot 3/1/2016] ❑ ‘Thinking
through drawing’ – Chris Wilkinson RA
[tot 14/2/2016] ❑ Ai Weiwei [tot 13/12]
❑ ‘White. A project by Edmund de Waal’
[tot 3/1/2016] ❑ ‘Caochangdi: The studio
and the community. Ai Weiwei as

Luxemburg
Luxembourg
Casino Luxembourg Forum d’Art
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45
ma,wo,vr 11-19u, do 11-20u, za-zo
11-18u
❑ ‘The Oracular Illusion’ – Elodie
Lesourd [tot 3/1/2016] ❑ ‘Ok, You’ve
Had Your Fun’ – Rachel Maclean [tot
3/1/2016]
Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3
+352 45 37 85 1
wo-vr 11-20u, za-ma 11-18u
❑ ‘Eppur si muove (Et pourtant elle
tourne). Art et technique, un espace
partagé’ – Katinka Bock, Conrad
Shawcross, Christoph Fink, Nam June
Paik, Jean Tinguely… [tot 17/1/2016]

Nederland
’s-Hertogenbosch
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch
SM’s
De Mortel 4 – 073.627.36.80
di-zo 11-17u
❑ ‘Erik Andriesse, de onbekende
keramiek’ [tot 29/11] ❑ ‘Sieraden en
keramiek 1974-2014’ – Daniel Kruger
[tot 24/1/2016] ❑ ‘Ideofoon’ – Dick
Raaijmakers [tot 13/12] ❑ ‘The Fish
Pond Song’ – Jeroen Kooijmans [19/12
tot 5/6/2016]
Amersfoort
Kunsthal KAdE – Kunsthal in
Amersfoort
Eemplein 77 – 030-4225030
di-vr 11-17u, do 11-21u, za-zo 12-17u
❑ ‘Expeditie Land Art’ [tot 3/1/2016]
Mondriaanhuis
Kortegracht 11 – 033/462.01.80
di-vr 11-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Cobra tot Zero’ [tot 7/2/2016]
Amstelveen
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38
di-zo 10-17u
❑ ‘Miró & Cobra. Een experimenteel
spel’ [tot 31/1/2016]

Ondertussen
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Amsterdam
Bureau Amsterdam SMBA
Rozenstraat 59 – 020.422.04.71
wo-zo 11-17u
❑ ‘hold on’ – Antonis Pittas [27/11 tot
10/1/2016]
de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142 – 020 6255651
di-zo 11-18u
❑ ‘Prix de Rome 2015’ – Foundland,
Hedwig Houben, Christian Nyampeta,
Magali Reus [21/11 tot 17/1/2016]
De Oude Kerk
Oudekerksplein – de Wallen
020/625.82.84
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ ‘Geometry of the Scattering’ –
Germaine Kruip [25/11 tot 27/3/2016]
EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400
ma-zo 11-19u, vr 11-21u
❑ ‘Michelangelo Antonioni – Il maestro
del cinema moderno’ [tot 17/1/2016]
Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00
dagelijks 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Magnum. Contact Sheets’ [tot 9/12]
❑ ‘New Arrivals’ – Bruno Zhu [tot 13/12]
❑ ‘We May Have Met Before.
Contemporary Chinese Photography’ [tot
17/1/2016] ❑ ‘My Life in the Bush of
Ghosts’ – Paul Bogaers [tot 17/1/2016]
Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘To begin at the beginning ‘ – Eli
Content [tot 27/11 tot 11/1/2016]
Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19
di-za 13-17u30
❑ ‘Play and Connect’ – Takako Saito
[26/11 tot 15/1/2016]
❑ ‘The Rotating Painting Show’ – Elvire
Bonduelle [27/11 tot 14/1/2016]
Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55
dagelijks 10-17u
❑ ‘Spaanse Meesters uit de Hermitage.
De wereld van El Greco, Ribera,
Zurbarán, Velázquez, Murillo & Goya’
[28/11 tot 29/5/2016]
Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020.531.89.89
di-zo 11-18u
❑ ‘De wereld van Emmy’ – Hanne van
der Woude [tot 6/12] ❑ ‘Time Flies’ –
Esko Männikkö [tot 6/12] ❑ ‘Metropolis’
– Martin Roemers [12/12 tot 6/3/2016]
❑ ‘Imperial Courts, 1993-2015’ – Dana
Llixenberg [12/12 tot 6/3/2016]
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 – 0205.310.310
11-17u
❑ ‘De oorlog voorbij. Leonard Freed
fotografeert joods Amsterdam in de jaren
vijftig’ [tot 14/2/2016] ❑ ‘Excavating
The Contemporary’ – Yael Bartana,
Matthew Day Jackson, David Nash,
Otobong Nkanga, Andy Goldsworthy…
[21/11 tot 13/3/2016] ❑ ‘Benno
Premsela – Max Heymans. Mannen met
lef en stijl ‘ [14/12 tot 26/6/2016]
Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 3318311
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘now then. ontwikkelingen in de
Chinese kunstwereld van de jaren ’90 tot
nu’ – Wang Xingwei, Hong Hao, Zhuang
Hui, Zhong Biao… [15/11 tot 20/12]
P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879
do-zo 14-18u
❑ ‘Not making Sense As Something Else
VI: Little Cherry Virus’ – Kasper
Bosmans [22/11 tot 20/12]
PS
Madurastraat 72
do-za 13-17u
❑ ‘Double View’ – Daniel Göttin [tot
6/12] ❑ ‘Un_Formed’ – Greet Billet,
Gaëlle Choisne, Nadia Guerroui, Ludovic
Lignon, Ninakarlin Prinz, Vivien
Roubaud, Benjamin Sabatier, Sebastian
Wickeroth [13/12 tot 17/1/2016]
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14
wo-za 13-18u
❑ ‘Volume’ – Martina Klein [tot 21/11]
❑ ‘Verticals and Horizontals’ – Krijn de
Koning [27/11 tot 19/12] ❑ ‘Karel Appel,
1979’ [15/1 tot 20/2]
Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11
dagelijks 10-18u, do 10-22u
❑ ‘A Year at the Stedelijk’ – Tino Sehgal
[tot 31/12] ❑ ‘Addition: Schenking
Pieter en Marieke Sanders ‘ – Marinus
Boezem, Ryan Gander, Job Koelewijn,
Paulien Oltheten, Marijke van
Warmerdam… [tot 3/1/2016] ❑ ‘Moving
Thinking’ – Mariana Lanari [tot
1/2/2016] ❑ ‘Using Type’ – Philippe
Apeloig [tot 31/1/2016] ❑ ‘Mach Dich
hübsch!’ – Isa Genzken [29/11 tot
6/3/2016] ❑ ‘Seth Siegelaub: Beyond
Conceptual Art’ [12/12 tot 17/4/2016]
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00
dagelijks 9-18u, vr-za: 9-22u
❑ ‘When I Give, I Give Myself. 23
hedendaagse kunstenaars reageren op
brieven van Van Gogh’ – Gabriel Lester,
Michaël Borremans, Yayoi Kusama,
Arnon Grunberg, Alicia Framis, Ryan
Gander… [tot 17/1/2016] ❑ ‘Munch :
Van Gogh’ [tot 17/1/2016]
Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Sculpture Show’ – Emo Verkerk,
Morgan Betz, Joost van den Toorn [tot
5/12] ❑ ‘Willem Baars Art Consultancy
Presents: a Selection of Post-war Art’
[19/12 tot 23/1/2016]
Witteveen visual art centre
Konijnenstraat 16 A – 020 623 96 84
di-za 12-18u
❑ Wouter van Riessen en Sam Samiée
[19/11 tot 5/12] ❑ ‘Vereniging van
Bedrijfscollecties in Nederland: VBCN
Open’ [18/12 tot 17/1/2016]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en
Rietveld Huis – Europaboulevard 2
06 100 875 43
do-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘Growing Matter’ – Sjoerd Buisman,
Nikki van Es, Marjolijn Boterenbrood,
Reinier Lagendijk, Egied Simons [tot
30/11] ❑ ‘Entropical’ – Debra Solomon
(Urbaniahoeve) – Jaromil Rojo [13/12
tot 21/2/2016]
Arnhem
Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie presentatie’ [tot
31/12] ❑ ‘Tegen het licht in’ – Marc
Mulders en Katinka Lampe [tot 6/12]
❑ ‘Spiegeloog – Het zelfportret in de
Nederlandse kunst’ – Hendrik Valk,
Gerrit van ‘t Net, Natasja Kensmil,
Katharina Eleonore Behrend, Marinus
Boezem, Else Berg… [tot 24/1/2016]
❑ Hans Wijninga [tot 7/2/2016]
Assen
Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41
di-zo 11-17u
❑ ‘The Glasgow Boys – Schots
impressionisme 1880-1900’ [tot 7/2/2016]
Breda
Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30
06 520 531 90
wo-zo 11-17u
❑ Iris Kensmil [tot 29/11]
Delft
Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1 – 015 260 23 58
di-zo 10-17u
❑ ‘Kijk, Jan Schoonhoven’ [tot
14/2/2016]
Den Haag
1646
Boekhorststraat 125
www.enter1646.com
do-zo 13-18u
❑ ‘Tennis Cat’ – Tori Wrånes [tot 29/11]
❑ Shelly Nadashi [18/12 tot 24/1/2016]
Dürst Britt & Mayhew
Van Limburg Stirumstraat 47
070 444 3639
wo-za 12-18u
❑ ‘The Milk of Paradise’ – Sybren
Renema [tot 20/12]
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44
di-zo 12-18u
❑ Hellen van Meene [tot 29/11]
❑ ‘Hungry Planet’ – Peter Menzel &
Faith D’Aluisio [tot 28/2/2016]
❑ ‘Boeren. Avonturen op het land. Het
boerenleven in de Nederlandse fotografie
vanaf 1885 tot heden’ [5/12 tot
13/3/2016]
Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309
do-vr 12-17, za-zo 13-17u (en op
afspraak)
❑ ‘The Space Between’ – Harry
Markusse, Sander Reijgers, Eelke van
Willegen [21/11 tot 20/12]
❑ Otto Egberts [16/1 tot 14/2]
Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070/364.01.51
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u /
zomer: na 27/7 enkel op afspraak
❑ ‘Werk op papier’ – Robine Cignett [tot
22/11] ❑ ‘Enchanted – schilderijen,
textielwerken’ – Christie van der Haak
[28/11 tot 20/12]
Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98
di-za 11-17u
❑ Pieter Laurens Mol / Toon Teeken [tot
9/12]
GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33
di-zo 12-18u
❑ ‘Because I Hate Technology’ – Jason
Akira Somma [tot 17/1/2016]
Gemak
Paviljoensgracht 20-24 – 070 363.89.68
di-vr 11-17u za 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘Spotlight: Romania. Roemeense
documentaire fotografie’ – Petrut
Calinescu, Cristian Muntean, Andrei
Baciu, Alecsandra Raluca Dragoi, Vasile
Dorolti, Hajdu Tamas, Ioana Carlig &
Marin Raica [tot 28/11]
Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11
di-zo 11-17u
❑ ‘The Vincent Award Room: In the
Picture. Fotografie als bron voor
Schilderkunst’ [tot 29/11] ❑ ‘Kleur
ontketend. Moderne kunst in de Lage
Landen 1885-1914’ [tot 3/1/2016]
❑ ‘Main d’œuvre – 20 jaar Ergo Pers’
[tot 3/1/2016] ❑ Karel Appel [16/1 tot
16/5]
Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B
070 3609428
wo-za 12-17u, laatste zo/maand (of op
afspraak)
❑ ‘East West Wanderer’ – Adriaan Rees
[tot 19/12] ❑ ‘Berlin Constellations’ –
Daniele Galliano [tot 19/12]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b
070 3653186
do-zo 13-17u
❑ ‘I am closer to you than your very self’
– Gijs Frieling, Hamid El Kanbouhi,
Chaim van Luit [29/11 tot 31/1/2016]
Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85
wo-zo 12-17u
❑ ‘Show more’ – Bruno Listopad – Nikola
Kneževic [tot 13/12] ❑ ‘Culture of
Control’ [tot 13/12] ❑ Karel van Laere
[tot 13/12] ❑ Majda Vidakovic [18/11 tot
12/1/2016] ❑ Daan Liu [13/1 tot 1/3]
❑ ‘Display Show. Samenstelling: Céline
Condorelli en Gavin Wad’ [16/1 tot 19/3]
West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘Come-Go-Stay’ – Emily Kocken [tot
21/11] ❑ ‘Distributors’ – KP Brehmer,
Wendelien van Oldenborgh, Stichting
Egress Foundation, Seth Siegelaub,
Hannah Weinberger & Charlotte
Posenenske… [28/11 tot 16/1/2016]
Eindhoven
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00
di-zo 11-17u, 1st do/maand 11-21u
❑ ‘De collectie nu: Performancekunst in
Oost-Europa (1965-1985)’ [tot 28/2/2016]
❑ ‘A Man, a Village, a Museum’ – Li Mu
[tot 10/1/2016] ❑ ‘Yellow Interior in
11.620 parts’ – Marie Lexmond [tot
13/3/2016] ❑ ‘Bibliotheektentoonstelling’
– Peter Liversidge [tot 22/1/2016]
❑ ‘Artists Positions #2’ – Anna Boghiguian,
Chia-Wei Hsu, Nástio Mosquito, Sarah
Pierce [28/11 tot 3/4/2016]
Enschede
Concordia
Langestraat 56 – 053 430 09 99
di-vr 10-18u, za 10-17u, zo 12-17u
❑ ‘A tale of two cities / Nederlandse
kunstenaars gevestigd in Berlijn’ – Joep
van Liefland, Miriam Temme, Witte
Wartena… [22/11 tot 10/1/2016]
Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 – 053.435.86.75
di-zo 11-17u
❑ ‘Gevaar & Schoonheid – Turner en de
traditie van het sublieme’ [tot 3/1/2016]
Gorssel
MORE – Museum voor modern realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00
di-zo 10-17u
❑ ‘Scherp Kijken. Traditie en eigenheid
in de collectie van Museum MORE’ – Jan
Mankes, Carel Willink, Co Westerik,
Philip Akkerman, Charley Toorop… [tot
31/12]
Groningen
Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55
di-zo 10-17u
❑ ‘Hoogtepunten uit de eigen collectie’
[tot 31/12] ❑ ‘Joris Laarman Lab’
[22/11 tot 10/4/2016] ❑ ‘David Bowie is’
[11/12 tot 13/3/2016]
Haarlem
ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Twee werelden, één gedachte’ –
LEVS architecten [tot 29/11] ❑ ‘Works
and Methods’ – Herman Zeinstra [tot
15/1/2016] ❑ ‘Essentie – i.h.k.v.
Haarlemse Kunstlijn 2015’ – Ingrid Roos,
Max Koning, Wim Borst [tot 6/12]
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Primitive Data’ – Markus Selg [tot
3/1/2016]
Laren
Singer Laren Museum
Oude Drift 1 – 035/539.39.56
di-zo 11-17u
❑ ‘De Bergense school. De eerste
expressionisten’ [tot 29/11] ❑ ‘Paradijs
in de bergen’ – Ernst Ludwig Kirchner
(1880-1938) [9/12 tot 10/4/2016]
Leeuwarden
Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00
di-zo 11-17u
❑ ‘de hindelooper kamer’ – John Bock [tot
29/1/2017] ❑ ‘Horizonnen – kunst in een
veranderend friesland’ – Gerhard Richter,
Elma Alkema, Gerrit Benner, Robert
Zandvliet, Tacita Dean… [tot 14/2/2016]
Leiden
Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 – 071.516.53.60
di-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Collectiepresentatie 1880-1950’ –
Floris Verster, Menso Kamerlingh Onnes,
Jan Toorop, Theo van Doesburg, Harm
Kamerlingh Onnes… [tot 31/12]
❑ ‘7 Eeuwen leids laken’ [tot 31/12]
❑ ‘Tussen abstractie en figuratie’ –
Hendrik Valk (1897-1986) [tot 29/11]
Maastricht

Mauritshuis
Plein 29 – 70 3023456
ma 13-18u, di-zo 10-18u do 10-20u
❑ ‘Hollandse zelfportretten. Selfies uit
de Gouden Eeuw’ – Jan Steen,
Rembrandt, Carel Fabritius, Gerrit Dou…
[tot 3/1/2016]

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043.329.01.90
di-zo 11-17u
❑ ‘Sebastiaan. Van martelaar naar gay
icon’ [tot 30/9/2016] ❑ ‘Ceramix.
Keramiek en kunst van Rodin tot Schütte’
[tot 31/1/2016] ❑ ‘Fotoboeken
1968-2015 en recent werk’ – Toon
Teeken [4/12 tot 28/2/2016]

Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 – 070.358.58.57
di-zo 11-17u
❑ ‘Skelet. De armatuur van het lichaam
in de hedendaagse beeldhouwkunst’ –
Matthew Day Jackson, Urs Fischer,
Atelier van Lieshout, Gijs Assmann,
Jonathan Marshall… [tot 7/2/2016]
❑ ‘Disegni’ – Arthur Spronken [tot
7/2/2016] ❑ ‘Schaduwplaats’ – Iris Le
Rütte [tot 7/2/2016]

Bureau Europa – Platform for
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9
043.350.30.20
wo-zo 11-17u
❑ ‘Made in Europe. De industriële
geschiedenis en identiteit van Luik en
Maastricht’ – Kim Bouvy [tot 17/1/2016]
❑ ‘Design by Choice. De oorsprong van
massaproductie op maat in Europa’ [tot
17/1/2016]

Marres – Huis voor Hedendaagse
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07
wo-zo 12-17u
❑ ‘The Relativity of Matter’ – Levi van
Veluw [tot 29/11] ❑ ‘Marres Currents
#3 – gastcurator: Agata Jaworska’
[17/12 tot 5/2/2016]
WILD WEST / active space
Heggenstraat 16 – 043 321 08 30
Open tijdens winkeltijden
❑ ‘Games People Play’ – Craig Havens
[27/11 tot 5/12]
Middelburg
De Vleeshal & de kabinetten van de
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00
di-zo 13-17u
❑ ‘The Oceans Academy of Arts
University (OAOA)’ – Özlem Altin,
Matthew Lutz-Kinoy, Ola Vasiljeva,
Marianne Vierø [tot 13/12] ❑ ‘En
Rachâchant’ – Ola Vasiljeva [tot 13/12]
Oost-Souburg
Stichting IK
Vissingsestraat 239 a – 06 113 666 96
za-zo 12-17u (en op afspraak)
❑ ‘Verre uittrap’ – F. van Dixhoorn
[15/11 tot 20/12]
Otterlo
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41
di-zo 10-17u
❑ ‘Longing for happier times –
mediakunst uit de collectie’ – Willie
Doherty, Mario García Torres, Jan Fabre,
Cai Guo-Qiang, Matt Mullican, Hetty
Huisman, herman de vries [tot 3/1/2016]
❑ ‘Sculpture for a Modern World’ –
Barbara Hepworth (1903-1975) [28/11
tot 17/4/2016]
Rotterdam
A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Migrant (Moving) Image.
Curator: Nathanja van Dijk’ [tot 20/12]
Garage Rotterdam
Goudsewagenstraat 27 – 010 737 08 75
wo-zo 12u30-17u30
❑ ‘Hemelbestormers’ – Julieta Aranda,
Marinus Boezem, Agnes Meyer-Brandis,
Laurent Grasso, Alicja Kwade, Katie
Paterson, Thomas Ruff [4/12 tot
14/2/2016]
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12]
❑ ‘Tijdelijk Modemuseum’ [tot 8/5/2016]
Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201
do-za 12-18u
❑ ‘Of Mortgages and Marriages’ – Iratxe
Jaio & Klaas van Gorkum [tot 12/12]
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘ Verf wordt vogel’ – Arie Schippers
[tot 29/11] ❑ ‘Here and Now!’ – Mathias
Kessler [tot 31/1/2016] ❑ ‘ Het
onbewaakte moment’ – Titus Simoens
[tot 6/12] ❑ ‘Encounter – Installation
2015’ – Aura Rendón Benger [tot
3/1/2016] ❑ ‘The Political Line’ – Keith
Haring [tot 7/2/2016] ❑ ‘Rode welvaart.
Sovjet Design 1950-1980’ [tot
14/2/2016]
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400
di-zo 11-17u
❑ ‘In scene gezet’ – Barry Flanagan,
Stephen Prina, Ryan Gander, Walter van
Beirendonck, Robert Wilson… [tot
28/2/2016] ❑ ‘The Bird’s Empire’ –
Eveline Visser [tot 17/1/2016]
❑ ‘Respiro’ – Sarkis [tot 22/11] ❑ ‘In
mijn verzamelingen kan ik wonen’ – Lies
Ros [tot 5/6/2016] ❑ ‘Sensory Spaces 7’
– Aleksandra Domanovic [tot 31/1/2016]
❑ ‘Design Column #11 – Migration
Matters’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Van Bosch
tot Bruegel – De ontdekking van het
dagelijks leven’ [tot 17/1/2016]
❑ ‘Le mirroir vivant – Magritte ontmoet
de collectie’ [tot 17/1/2016] ❑ ‘Growing
Icon ‘ – Diet Wiegman [tot 14/2/2016]
❑ ‘Maanmensen’ – Pam Emmerik [tot
28/2/2016] ❑ ‘Glückhaben’ – Martin
Assig [tot 21/2/2016] ❑ ‘The Joycean
Society’ – Dora García [26/11 tot
10/1/2016]
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De Donkere Kamer. Bijzondere
verhalen uit de Nederlandse fotografie’
[tot 31/12] ❑ ‘De collectie belicht door
Stephan Vanfleteren’ [tot 27/3/2016]
❑ ‘Photographer of Style’ – Horst P.
Horst [tot 10/1/2016] ❑ ‘Photo to
Fashion’ – Mattijs van Bergen [tot
10/1/2016]
RAM & ramfoundation
van Vollenhovenstraat 14 – 010/476.76.44
vr-zo 13-18u
❑ ‘Born of Concentration’ – Richard
Hutten, Nan Groot Antink, JCJ
Vanderheyden, Zaida Oenema, Jan
Schoonhoven… [tot 3/1/2016]
TENT. Centrum Beeldende Kunst
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 – 010.413.54.98
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Radiant’ – Nicky Assmann [tot
10/1/2016] ❑ ‘Motion /Labour /
Machinery’ – Mercedes Azpilicueta,
Fotini Gouseti, Fran Meana, Charlotte
Schleiffert, Werker Magazine… [tot
10/1/2016] ❑ ‘Rotterdam Cultural
Histories #6: Video in het
Lijnbaancentrum’ [tot 7/2/2016]
Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘Character Is Fate’ – Willem de Rooij
[tot 3/1/2016] ❑ ‘In Light Of 25 Years’
– Xu Zhen [tot 16/8/2016] ❑ ‘Art In The
Age Of… Asymmetrical Warfare’ – Isao

Hashimoto, Sven Augustijnen, Nida
Sinnokrot, Trevor Paglen met Jacob
Appelbaum, Claire Evans… [tot
3/1/2016] ❑ ‘Bit Rot’ – Douglas
Coupland [tot 3/1/2016] ❑ ‘In Light Of
25 Years: A Room, 4 Minutes’ –
Germaine Kruip [tot 29/11]
Schiedam
De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123
vr-zo 13-17u
❑ ‘Strong’ – Lon Robbé [tot 20/12]
❑ ‘Search for Paradise’ – Arita Baaijens
[17/1 tot 10/4]
Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010.246.36 57
di-zo 10-17u
❑ ‘De werkelijkheid van Jan
Schoonhoven (1914-1994)’ [tot
14/2/2016]
Sittard
De Domijnen
Kapittelstraat 6 – 046 4513460
di-zo 11-17u
❑ ‘Reading the River’ – Basia Irland
[28/11 tot 21/2/2016]
Tilburg
De Pont – Museum voor hedendaagse
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00
di-zo 11-17u, 3de do/maand 11-20u (niet
in juli-aug)
❑ ‘Straßenbild’ – Georg Baselitz [tot
12/6/2016] ❑ ‘Work Horse’ – Charlotte
Dumas [tot 10/1/2016] ❑ ‘Perpétuel’
– Kees de Goede [tot 31/1/2016]
TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75
di-vr 10-17u
❑ ‘by TextielMuseum presents Bye
TextielMuseum: producten ontwikkeld
voor de eigen collectie’ – Studio Makkink
& Bey, Viktor&Rolf, Studio Job, Studio
Formafantasma, Peter Struycken,
Glithero… [tot 22/11] ❑ ‘Figuratie; van
Cobra tot Studio Job’ [tot 6/3/2016]
❑ ‘Fiber Futures. Kunst uit Japan’ [tot
7/2/2016] ❑ ‘Fiber Futures / Kunst uit
Japan’ [tot 7/2/2016]
Utrecht
BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future Vocabularies. HumanInhuman-Posthuman: Forest Law’ –
Ursula Biemann & Paulo Tavares [tot
29/11]
Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst
en vormgeving 1915-1930’ [tot
16/5/2016] ❑ ‘Prooff Stand. Werk- en
woonlandschap van Studio Makkink &
Bey’ [tot 30/9/2016] ❑ ‘Universum XYZ’
– Koen Kloosterhuis [tot 29/11]
❑ ‘Zigzag-stoel Rietveld’ [tot 13/3/2016]
❑ ‘Lekker Licht’ – Gerrit Rietveld,
Gabriel Lester, Roland Schimmel, Chris
Kabel, Studio Wieki Somers, Jan van
Munster… [tot 24/1/2016]
❑ ‘P.C. Wonder, romantisch schilder
(1777-1852)’ [19/12 tot 13/3/2016]
Museum Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38 – 030/231.38.35
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De heksen van Bruegel’ [tot 31/1/2016]
Venlo
Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6
077 351 34 57
di-zo 11-17u
❑ ‘Land, licht, lucht en water’ – Edgar
Fernhout, Leo Gestel, Gerrit Benner,
Joseph Semah, Bert Loerakker, JCJ
Vanderheyden… [tot 20/3/2016]
❑ ‘herman de vries 1960-1995:
kunstenaarsboeken, collages, gemengde
technieken en video’ [tot 10/1/2016]
❑ ‘Een verzwegen loflied’ – Willy
Gorissen (1915–2006) [tot 20/3/2016]
Zundert
Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Wrijving van gedachten. AntwerpenZundert’ – Emo Verkerk, Fred Bervoets,
Luc Tuymans, Marlene Dumas, Nel Aerts,
Lennart Lahuis, Lieven Segers, Niek
Hendrix [tot 14/2/2016]
Zwolle
Museum de Fundatie – Paleis aan de
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de
Blijmarkt – 0572.38.81.88
di-zo 11-17u
❑ ‘Gevaar & Schoonheid – Turner en de
traditie van het sublieme’ [tot 3/1/2016]
❑ ‘Tussen Willy Brandt en Andy Warhol’
– Barbara Klemm [tot 29/11]
❑ ‘Berlijn-Tel Aviv-New York. Een
fotografische wereldreis’ – Ellen
Auerbach (1906–2003) [tot 29/11]
❑ ‘Open’ – Nick & Simon [tot 3/1/2016]
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Buch, Lotte Meret Effinger, Rodrigo
Hernández, Louise Guerra, Sophie Jung,
Philipp Schwalb, Johannes Willi [28/11
tot 3/1/2016]
Museum für Gegenwartskunst
St. Alban-Rheinweg 60 – 061/272.81.83
di-zo 11-18u
❑ ‘Joseph Beuys. Installations, actions &
vitrins’ [tot 31/1/2016]
❑ ‘Cézanne to Richter. Masterpieces of
the Kunstmuseum Basel’ [tot 21/2/2016]
❑ ‘Von Bildern. Strategien der
Aneignung’ – John Baldessari, Richard
Prince, Marcel Broodthaers, Sherrie
Levine, Harun Farocki… [tot 24/1/2016]
❑ ‘Painting & Sculpture’ – Cy Twombly
[tot 13/3/2016]
Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 – 061/335.32.32
di,wo,vr 12-18u do 12-22u za-zo 12-18u
❑ ‘Future Present. Emanuel Hoffmann
Foundation. Contemporary Art from
Classic Modernism to the Present Day’
[tot 31/1/2016]
Bern
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Open-ended issues. Eine Reihe zu
Überproduktion und Ambivalenz in der
zeitgenössischen Kunst’ [19/11 tot
29/11]
Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44
di 10-21u wo-zo 10-17u
❑ ‘Collection’ – Monet, Hodler, Picasso,
Giacometti, Rothko, Dalí … [tot 31/12]
❑ ‘Toulouse-Lautrec und die
Photographie’ [tot 13/12]
❑ ‘Peter Stein (1922-2015). Eine kleine
Hommage’ [tot 13/12]
❑ ‘Embracing sensation’ – Silvia Gertsch
– Xerxes Ach [tot 21/2/2016]
❑ ‘Fenster zur Gegenwart – Werke aus
der Sammlung’ – Pascal Danz [tot 6/12]
❑ ‘Ricco Wassmer 1915-1972. His
Centenary Birthday’ [27/11 tot
13/3/2016]
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 – (0)31 359
01 01
di-zo 10-17u
❑ ‘Klee in Bern’ [tot 12/1/2016]
❑ ‘About trees’ – Pipilotti Rist, Rodney
Graham, Louise Bourgeois, Mark Dion,
Berlinde De Bruyckere, [tot 24/1/2016]
Luzern
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00
di-zo 10-19u, wo 10-20u
❑ ‘Von Angesicht zu Angesicht. Füssli,
Böcklin, Rondinone und andere› [tot
22/11] ❑ ‘Sviluppo – Parallelo’ [tot
31/1/2016] ❑ Michael Buthe
(1944–1994) [tot 31/1/2016]
❑ ‘Jahresausstellung Zentralschweizer
Kunstschaffen / Kabinettausstellung –
Jeremias Bucher’ [5/12 tot 31/1/2016]
Winterthur
Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Situations’ – Experimental Jetset /
Christoph Girardet & Matthias Müller /
David Horvitz [tot 29/11]
❑ ‘Enigma. Jede Fotografie hat ein
Geheimnis ‘ [tot 14/2/2016]
❑ ‘Eurasia’ – Taiyo Onorato & Nico Krebs
[tot 14/2/2016]
Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32
ma-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ Shaan Syed [tot 22/11]
Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Manor Kunstpreis Kanton Zürich
2015’ – El Frauenfelder [tot 13/12]
Zürich
Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u,
za-zo 10-17u
❑ ‘They Printed It! Invitation cards,
press releases, inserts and other forms of
artistic (self-) marketing’ [21/11 tot
7/2/2016] ❑ ‘Before Present’ – Gabriel
Sierra [21/11 tot 7/2/2016]
❑ ‘Building Modern Bodies. The Art of
Bodybuilding. Curated by Jörg Scheller’
[21/11 tot 7/2/2016]
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Marignano. Hodler’s monumental
pictures in a new context’ [tot 3/1/2016]
❑ ‘A Golden Age’ [tot 10/1/2016]
❑ ‘Wall, Frieze, Mural’ – Joan Miró [tot
24/1/2016] ❑ ‘Incognito’ – Tomi Ungerer
[tot 7/2/2016] ❑ ‘Me/Not Me’ – Urs
Lüthi, Egon Schiele, Cindy Sherman,
Pipilotti Rist, Urs Fischer… [27/11 tot
28/2/2016]
Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u,
za-zo 10-17u
❑ ‘Resistance Performed. Aesthetic
Strategies under Repressive Regimes in
Latin America’ [21/11 tot 7/2/2016]

Zwitserland
Basel
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Auf der Suche nach 0,10 – Die letzte
futuristische Ausstellung der Malerei’
[tot 10/1/2016] ❑ ‘Black sun’ – Josef
Albers, Rosemarie Trockel, Agnes Martin,
Ad Reinhardt, Günther Förg, Andy
Warhol… [tot 10/1/2016]
Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30,
za-zo 11-17u
❑ ‘Regionale 16. Jungs, hier kommt der
Masterplan’ – Sarah Bernauer, Kristina

De volgende De Witte Raaf verschijnt
op 20 januari 2016. Gegevens voor de
agenda moeten binnen zijn vóór
20 december 2015 op het postbusadres: Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
The next issue of De Witte Raaf will
be released on January 20th, 2016.
Please send your information before
December 20th, 2015 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Ondertussen

De Witte Raaf – 178 / november – december 2015

31

Colofon
met de steun van de
Vlaamse overheid

Personalia
Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 2012 verscheen onder de titel Wijnvlekken 2006-2011 het negende deel van
zijn Verzamelde Opstellen (samenstelling Christophe Van Gerrewey &
Mil De Kooning, uitgave WZW Editions & Productions, Vakgroep
Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent).
Steyn Bergs Onderzoeker en criticus.
Koen Brams Onderzoeker en publicist. Hij is de samensteller van de
Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Nijgh & Van Ditmar, 2000;
Eichborn Verlag, 2003; JRP/Ringier, 2011). Recente publicaties
(samen met Dirk Pültau): The clandestine in the work of Jef Cornelis (Jan
van Eyck Academie/De Witte Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009);
Matt Mullican: Im Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).
Rudi Laermans Gewoon hoogleraar Sociale Theorie aan de
Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven. Zopas verscheen zijn boek Moving Together: Making and Theorizing Contemporary
Dance bij Valiz, Amsterdam (2015).
Alexandra Pirici Woont en werkt in Boekarest. Ze is opgeleid als
choreografe, maar werkt in verschillende media. Haar werk was
onder meer te zien op de twaalfde Swiss Sculpture Exhibition en op
Manifesta 10. Dit jaar nog werd haar Monument to Work gekocht
door Public Art Agency Sweden.
Manuel Pelmus Danser en choreograaf. Zijn werk werd wereldwijd
getoond op festivals en in kunstinstituten en theaters. Hij is medeoprichter van Caminul Cultural, en ontving in 2012 de Berlin Art
Prize for Performing Arts.
Dirk Pültau Kunsthistoricus en publicist. Hoofdredacteur van De
Witte Raaf. Recente publicaties (samen met Koen Brams): The clandestine in the work of Jef Cornelis (Jan van Eyck Academie/De Witte
Raaf/Argos/Marcelum Boxtareos, 2009); Matt Mullican: Im
Gespräch/Conversations (Köln, DuMont, 2011).
Heinz Schlaffer Professor emeritus Literatuurwetenschappen,
Stuttgart. Hij schreef boeken over de lyrische poëzie van het realisme,
komisch-erotische poëzie, de burger als held, het historisme in de
kunst, Goethes Faust, poëzie en kennis, Jorge Luis Borges… Weten
schappelijke opstellen, essays en kritieken van hem verschenen
tevens in dagbladen. Recente boeken: Das entfesselte Wort: Nietzsches
Stil und seine Folgen, München, Carl Hanser, 2007; Geistersprache.
Zweck und Mittel der Lyrik, München, Carl Hanser, 2012.
Manfred Sellink Hij promoveerde tot doctor in de Kunstgeschiedenis
(Vrije Universiteit Amsterdam) met een proefschrift over de graveur
en tekenaar Philips Galle, en is voorts onder meer gespecialiseerd in
het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude, het landschap in de
zestiende eeuw in de Nederlanden en de geschiedenis van musea en
tentoonstellingen. Van 1987 tot 1990 als onderzoeker en assistentprofessor verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van 1991 tot 2000
eerst als conservator, dan als hoofdconservator werkzaam in het
Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam). Daarna achtereenvolgens artistiek directeur (2001-2008) en algemeen directeur
(2008-2014) van de Musea Brugge. Sinds november 2014 is hij
Hoofddirecteur en -conservator van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten te Antwerpen. Hij is als gastprofessor Museumkunde
en Kunstbeleid verbonden aan de UGent, en is een van de oprichters
van de Vlaamse Kunstcollectie, het samenwerkingsverband van de
kunstmusea in Antwerpen, Brugge en Gent.
Els Silvrants-Barclay Coördinator van C.A.H.F., het samenwerkingsverband van de vier hedendaagse kunstmusea in Vlaanderen
met een actief aankoopbeleid. Voordien coördineerde ze de Master
na Master Theaterwetenschappen en doceerde ze Danstheorie aan
de Universiteit Antwerpen. Van 2004 tot 2009 werkte ze in China
als editor, curator en artistiek directeur. In 2005 richtte ze in Beijing
The Institute for Provocation op, een werkplaats voor choreografen,
kunstenaars en architecten. Ze adviseert en begeleidt culturele organisaties en overheden in Europa en Azië.
Dominic van den Boogerd Directeur van het postacademische
kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam, waar hij tevens
begeleider is. Zijn recensies, artikelen en essays werden gepubliceerd
in talrijke kunsttijdschriften en tentoonstellingscatalogi in binnenen buitenland.
Christophe Van Gerrewey Hij is auteur van onder meer de
essaybundel Over alles en voor iedereen (Amsterdam/Antwerpen, De
Bezige Bij, 2015) en van Architectuur, een gebruiksaanwijzing. Theorie,
kritiek en geschiedenis sinds 1950 volgens Geert Bekaert (Gent, A&S/
books, 2015). Hij is redacteur van een nummer van OASE over ‘The
First Decade’ van OMA/Rem Koolhaas. Sinds september is hij professor Architectuurtheorie aan de École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL).
Jos Van Rillaer Licentiaat Politieke Wetenschappen (VUB). Hij
behaalde tevens een postgraduaat bestuurskunde aan de KULeuven.
Sinds 1980 is hij ambtenaar bij de Vlaamse overheid. Hij was directeur-generaal van de administratie Cultuur (1998-2006) en administrateur-generaal van het Agentschap Kunsten en Erfgoed (20062015).
Stefaan Vervoort Verbonden aan de Universiteit Gent (Vakgroep
Architectuur & Stedenbouw) waar hij een proefschrift voorbereidt
onder de titel Modellen als sculptuur. Hij verricht onderzoek over de
uitwisseling tussen beeldende kunst en architectuur na WO II, en
over de architectuur van moderne en hedendaagse kunstmusea. Hij
was redacteur van Raymond Barion (Antwerpen, O.C.A.M./Extra City
Kunsthal, 2014) en Luc Deleu – T.O.P. office: Orban Space (Amsterdam,
Valiz, 2012), en curator van Orban Space: Luc Deleu – T.O.P. office
(Stroom, Den Haag, en Extra City/VAi, Antwerpen, beide 2013).
Sven Vitse Sinds 2007 werkzaam als juniordocent Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Promoveerde
in 2008 op het proefschrift Een woestijn die de stad verpulvert.
Marxisme, kritiek en representatie in poststructuralisme, Ander Proza en
postmodern proza. In 2010 verscheen van hem Tekstbestanden (Aalst,
het balanseer).
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Dr. Andrew Leach (Griffith University)
Dr. Jan van Adrichem
Prof. Michael Astroh (Ernst Moritz Arndt Universität
Greifswald, Germany)
Drs. Fieke Konijn (Vrije Universiteit Amsterdam)
Prof. Dr. Kurt Vanhoutte (Universiteit Antwerpen)
Submissions to De Witte Raaf may be written in Dutch, English, French or
German and sent to Dirk Pültau (dirk@dewitteraaf.be) for consideration.
Articles are subject to a process of peer review; the final decision to proceed to publication rests with the Editor. All texts are published in Dutch.

Rudi Laermans – The Presence of the Past: On Experience and
Tradition, Heritage and Canonization
This essay reflects on several interrelated topics: the role of experience
in how we build up knowledge, and of tradition as a form of collective
experience; the logic of the ‘heritage regime’ developed to register and
preserve traces of the past ‘after the decline of tradition’; the effects of
digitalization on how we ‘forget and remember’; and the consequences
of all these developments for contemporary art. A running thread in
Laermans’s text is the growing distrust of forms of knowledge based on
experience in favour of those which are verifiable and codifiable.
canonization – contemporary art – digitalization – experience –
heritage – tradition
Heinz Schlaffer – Farewell to the Death. On the State of Literature
Schlaffer starts by recalling the supreme authority of ‘old texts’ in premodern culture and the desire of traditional writers to become immortal after their death. According to him, this ‘culture of the death’ has
nowadays given way to a ‘culture of the living’ in which only the most
recent book counts and the live appearance of writers has become more
important than their work. He concludes that our (nevertheless persisting) habit of commemorating artists of the past serves mainly to hide a
fundamental indifference towards any work of art older than one day.
classical art – literature – tradition
Sven Vitse – Everything he was afraid of: On Vogelaar, Hofstede
and Balzac
This text starts by analyzing the relationship of the Dutch circle of writers around the literary magazine Raster (1967-1972; 1977-2008) to
avant-garde and tradition, focussing in particular on one of them, Jacq
Firmin Vogelaar (1944-2013). Vitse then compares two texts on Honoré
de Balzac’s story The Unknown Masterwork: an essay by Vogelaar (2007)
published in Raster, and the novel De hemel boven Parijs (2014) by young
writer Bregje Hofstede, in which the principal character reflects on
Balzac’s novel. He demonstrates how Vogelaar’s (and Raster’s) interest in
the ‘tradition of the modern’ has given way to an almost religiously reassuring belief in tradition, as exemplified in Hofstede’s book.
Honoré de Balzac – Bregje Hofstede – J.F. Vogelaar – Raster
Stefaan Vervoort – ‘Something is missing’: Avant-garde and
Tradition in the Early Work of Thomas Schütte
Vervoort discusses the intimate and ambiguous relationship which
German artist Thomas Schütte’s early work maintains with the art of the
previous generation (‘conceptual art’, ‘institutional critique’…). After
discussing Schütte’s ‘student works’ (1975-1979), Vervoort analyzes
Schütte’s project for the exhibition Art from the West. Contemporary Art
since 1939 (Cologne, 1981). He demonstrates how Schütte combines notions linked to his ‘symbolic fathers’ (his teacher Gerhard Richter; Daniel
Buren, Lawrence Weiner) – e.g. the split between ‘concept’ and ‘realization’, the idea of context relatedness – with elements that contradict
them, thus promoting a ‘new complexity’ and ‘ambiguity’ in art.
Benjamin Buchloh – Thomas Schütte – Westkunst. Zeitgenössische
Kunst seit 1939 (Exhibition Messehallen, Cologne, 1980)
Dominic van den Boogerd – Generation Y, Tradition X
On the basis of his ongoing experience as a director and supervisor of
the independent art institute De Ateliers in Amsterdam (where he was
appointed in 1995), van den Boogerd reflects on how young artists have
related to tradition since the nineties. He discusses the impact of the digital age on this relationship and detects an increasing looseness and individualization in their treatment of traditions.
art since the nineties – contemporary art – De Ateliers (international art
institute)
Steyn Bergs – ‘A Certain De-monumentalization of Art History’:
Alexandra Pirici & Manuel Pelmus on Tradition
The artists Manuel Pelmus & Alexandra Pirici create performances in
which they interact with art works and the canon of art history. This
interview focusses on their relation to tradition, art history and the contexts (group exhibitions, museum collections) in which they work.
contemporary art – Manuel Pelmus & Alexandra Pirici – tradition
Christophe Van Gerrewey – Hotspots: The Tradition of the
Unique Architectural Object
Van Gerrewey reflects on the old tradition of ‘singularity’ in architecture: the idea or the belief that architecture ‘can make a difference’ by
creating ‘unique’ buildings or ‘unforgettable’ places. He analyses how
this tradition tends to become meaningless in a time when every building
claims to ‘make a difference’, and argues for an architecture which dares
to ‘whisper’ and to deviate from its surroundings by ‘a vigorous kind of
boredom’.
contemporary architecture – Rem Koolhaas – Aldo Rossi – Aldo Van Eyck
Koen Brams & Dirk Pültau – Believing that people will change
when you provide nice housing estates, streets and squares is as
foolish as believing that they will do so when you abolish religion. Conversation with Geert Bekaert on Man and agglomeration (1966) and the first architecture films made in collaboration with Jef Cornelis (What One Doesn’t Talk About, 1968; The
Street, 1972)
Between 1968 and 1972 the Belgian television documentary maker
Jef Cornelis and architecture theoretician and historian Geert Bekaert
worked together on a series of documentaries in which they presented
a relentless diagnosis of the failure and degeneration of modern(ist) architecture and town planning. This conversation focusses on Bekaert’s
contribution and the development of his thinking about modernist architecture and urban development since the end of the sixties.
architecture – Walter Bresseleers – Jef Cornelis – Le Corbusier – modernism

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.
— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
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Verantwoordelijke uitgever: Thomas Olbrechts,
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The art collection and its territory: on the collaboration between
the Flemish museums of old and contemporary art in the field
of collection policy. A discussion with Manfred Sellink (director
Royal Museum of Fine Art, Antwerp); Els Silvrants-Barclay (coordinator Contemporary Art Heritage, Flanders (C.A.H.F.)) and
Jos Van Rillaer (former chief administrator Agency for Arts and
Heritage, Flanders)
This is an edited version of a panel discussion held on 6 September 2015
in the S.M.A.K., the municipal museum of contemporary art in Ghent.
The speakers discuss the collaboration between Flemish museums of old
art (within the deliberative body ‘Vlaamse Kunstcollectie’ [Flemish Art
Collection]) as well as that between museums of modern and contemporary art (within the deliberative platform ‘Contemporary Art Heritage
Flanders’ (C.A.H.F.)).
C.A.H.F. (Contemporary Art Heritage Flanders) – Jef Geys – museum
policy – V.K.C. (Vlaamse Kunstcollectie)
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