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‘Dit is mooi.’ ‘Dat vind ik lelijk.’ Bijna 
dagelijks spreken we dergelijke smaak-
oordelen uit, niet alleen over kunst, maar 
over alle dingen in onze omgeving: van 
kleren en huizen tot servies en meubilair 
– én onze medemens. Daarbij gaan we 
ervan uit dat ‘lelijk’ en ‘mooi’ tegenge-
stelde uitingen zijn van dezelfde ‘estheti-
sche blik’ op de dingen, de negatieve en 
positieve versie van één schoonheidsoor-
deel. Niets is minder waar, zo toont Bart 
Verschaffel aan in de openingstekst van 
dit nummer. De schoonheidservaring 
wordt traditioneel gekenmerkt door een 
‘belangeloos welbehagen’ – waarbij het 
voorwerp van esthetische contemplatie 
van elk onmiddellijk nut of  belang wordt 
ontdaan. De ‘lelijkheidservaring’ vertrekt 
daarentegen van een pre-esthetische be-
trokkenheid, en is minder zuiver, ambi-
guer. ‘De dreiging van het monsterlijke en 
de besmetting door het vormloze’ kunnen 
in de kunst geïntegreerd en dus geës-
thetiseerd worden, maar zijn zélf  totaal 
niet van een esthetische orde. Het brengt 
Verschaffel tot de volgende, puntige for-
mulering van de ‘functie’ van kunst: ‘We 
hebben de kunst nodig om een glimp op 
te vangen van alles wat we niet in de ogen 
kunnen of  durven kijken.’
 Koen Brams bespreekt de openingsten-
toonstelling van de Galerie MTL, die in 
de jaren zeventig vooral de ‘conceptuele 
kunst’ in België binnenbracht: een exposi-
tie van Marcel Broodthaers (13 maart –  
10 april 1970). Brams analyseert haarfijn 
de strategieën – zoals het gebruik van 
herhaling en het inzoomen op de ‘materia-
liteit van de betekenaar’ – die Broodthaers 
toepast om de betekenis van het kunst-
werk uit te hollen en toont aan dat de 
kunstenaar die interesse in betekenis-
loosheid deelt met MTL-galerist Fernand 
Spillemaeckers. Nog een stuk verras-
sender is de relatie die Brams legt tussen 
Broodthaers’ eerste MTL-tentoonstelling 
en zijn mythisch debuut als beeldend 
kunstenaar in de Brusselse galerie Saint-
Laurent in 1964. De MTL-expo blijkt niets 
minder dan een ‘versie 2.0’ van die de-
buuttentoonstelling te zijn. Broodthaers 
houdt er ten tweeden male zijn beslissing 
om kunstenaar te worden tegen het licht 
en neemt het kunstbedrijf  op de hak. 
 Fieke Konijn bespreekt de retrospec-
tieve tentoonstelling Jean Tinguely – 
Machinespektakel in het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Zij stelt vast dat de makers 
interessante ‘performatieve strategieën’ 
hebben bedacht om de onvermijdelijke 
‘sterilisering’ van Tinguely’s kinetische 
kunstwerken te counteren. Anderzijds 
loert ook de ‘eenzame cultus van het ge-
nie’ om de hoek in deze monografische 
expositie én wordt de rol van het eigen 
instituut in de carrière van de Zwitserse 
kunstenaar al te zeer benadrukt. Tineke 
Reijnders bezocht een overzicht van 
Robert Filliou in het M HKA te Antwerpen 
en constateert dat het onmogelijke ge-
waagd werd – ‘de kwikzilveren geest van 
Filliou in materiële kunstwerken vangen’ 
– en dat het museum een waardevolle 
uitgave op de markt bracht: Robert Filliou. 
The Secret of  Permanent Creation, zowat de 
‘nieuwe bijbel voor de Filliou-adept’.
 Birgit Cleppe en Steven Jacobs be-
spreken een achttal documentaires en 
filmessays waarin het Parijse Louvre de 
hoofdrol speelt. Zij laten zien hoe deze 
films samenhangen met twee belang-
rijke transformaties die het museum 
onderging, respectievelijk van de jaren 
dertig tot de jaren vijftig, en vanaf  de late 
jaren tachtig. De oudere films (van René 
Huyghe, Maurice Cloche…) reflecteren het 
pedagogische, maar ook ‘sacraliserende’ 
project achter de reorganisatie van de col-
lectiepresentatie. De recentere films (van 
Nicolas Philibert, Straub & Huillet…) kun-
nen als een kritische beschouwing op het 
‘postmoderne Louvre’ worden gezien. Tot 
slot belicht Wolfgang Ullrich een nieuwe 
manier waarop kunstenaars hun auteurs-
recht inzetten: zij gebruiken het steeds 
vaker om de beeldvorming omtrent hun 
oeuvre te controleren en maken daarmee 
het onafhankelijke werk van anderen – 
critici en onderzoekers – onmogelijk.

Gustave Courbet

La Vague, ca. 1869

Omtrent het lelijke

BART VERSCHAFFEL

Sais-tu quelque moyen de réprimer ce qui 
surgit de la vue des choses? 
 Paul Valéry1

Tot het einde van de achttiende eeuw werd 
er veel nagedacht en geschreven over 
schoonheid en varianten van het schone, 
maar nauwelijks of  slechts zijdelings en 
indirect over het lelijke. Het belangrijkste 
inzicht terzake, reeds geformuleerd door 
Aristoteles, was dat zaken die we in werke-
lijkheid banaal of  lelijk vinden, toch interes-
sant of  mooi kunnen worden wanneer ze 
kunstig worden afgebeeld. Er is het ‘schone’ 
én het ‘mooi lelijke’; en het kunstig-lelijke is 
niet hetzelfde als lelijke kunst… Deze 
gedachte heeft in de reflectie over kunst 
geleid naar overwegingen over de magische 
en vooral bedrieglijke kracht van de kunst, 
maar niet naar onderzoek over wat het lelij-
ke nu precies inhoudt. De theorieën over het 
sublieme, het pittoreske en het fantastische, 
die in de achttiende eeuw voor het eerst bre-
der ontwikkeld worden, volgen lang dezelf-
de lijn: ze analyseren eveneens hoe iets dat 
op het eerste zicht of  bij het eerste aanvoe-
len esthetisch ‘negatief ’ lijkt, onverwacht 
toch ‘positief ’ kan gewaardeerd worden. 
Wat bedreigend en gevaarlijk is, en het 
menselijke bestaan en de menselijke zinge-

ving wegblaast, blijkt toch met een aange-
name huivering te kunnen worden aan-
schouwd. Wat onregelmatig, ruw of  
verweerd, onvolledig, onvolgroeid, of  anek-
dotisch is kan – tegen alle ‘klassieke’ 
schoonheidsnormen in – toch charmeren. 
Het gezochte, capricieuze en bizarre kun-
nen op een vreemde manier toch onderhou-
dend blijken… De (theoretische) interesse 
voor het lelijke als dusdanig neemt vanaf  
het begin van de negentiende eeuw toe, 
voornamelijk bij Duitse ‘idealistische’ den-
kers en literati, en culmineert voor het eerst 
in de Ästhetik des Hässlichen van Karl 
Rosenkranz uit 1853.2 Maar ook deze 
auteurs trachten bij nader inzien, in een 
hegeliaanse denktrant, te bepalen hoe het 
lelijke, begrepen als het tegendeel of  de 
negatie van de verschillende vormen van 
schoonheid, door de artistieke voorstelling 
geësthetiseerd en ‘geïdealiseerd’ kan wor-
den, en na te gaan hoe varianten van het 
lelijke ‘geïntegreerd’ kunnen worden in een 
breder en complexer schoonheidsbegrip. 
‘[Die Kunst] muss uns das Hässliche in der 
ganzen Schärfe seines Unwesens vorführen, 
aber sie muss dies dennoch mit derjenigen 
Idealität tun, mit der sie auch das Schöne 
behandelt’…3 Ook na Rosenkranz, en tot 
recent, is de problematiek in de esthetica 
een veeleer marginaal thema gebleven. Dat 
geldt niet voor de kunstpraktijk zelf. 
Samengevat kan men stellen dat eerst het 
‘moreel’ lelijke (‘lage’ onderwerpen) en ver-

volgens het ‘formeel lelijke’ (wild en primi-
tief  tekenen en schilderen) door de ‘moder-
ne’ kunst gebruikt zijn om een klassieke 
schoonheidsopvatting en de burgerlijke 
goede smaak te kelderen, en ten slotte zelfs 
aan het esthetische als dusdanig voorbij te 
gaan. (Moderne) Kunst gaat sinds Duchamp 
over een of  andere vorm van betekenis of  
relevantie, niet meer over het ‘retinaal’ 
schone en lelijke.4 Mooi en niet mooi, of  
mooi en lelijk, zijn trouwens geen kenmer-
ken van de zaak zelf, en duiden enkel het 
smaakoordeel aan van de persoon die zich 
erover uitspreekt… Veel zinnigs valt daar 
niet over te zeggen, en artistiek doet het er 
niet toe.
 Maar zo gemakkelijk komen we er niet 
vanaf. Kunst hoeft niet per se ‘mooi’ te zijn. 
Maar Duchamp zelf  gaf  al toe dat de esthe-
tisch neutrale readymades na een tijdje 
toch esthetisch begonnen te werken. Zelfs 
conceptuele kunst moet zichzelf  presente-
ren, en daarbij blijkt ze als vanzelf  te verglij-
den naar een esthetisch minimalisme, een 
esthetiek van spaarzaamheid, ascese en zui-
verheid. Kunst tonen of  bekijken zonder 
‘esthetisch oordeel’ blijkt even onmogelijk 
als zeggen wie iemand is zonder rekening te 
houden met hoe hij of  zij eruitziet. Men kan 
dat wel proberen, maar het lukt niet. Het 
esthetische is essentieel voor de manier 
waarop wij ons tot de wereld verhouden, en 
blijft willens nillens meespelen in de omgang 
met kunst – indien het niet meer nodig is 
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om kunst te maken, dan toch om ons ertoe 
te verhouden. ‘We have (rather) a new 
appreciation of  aesthetic possibilities, inclu-
ding a fresh way of  thinking about beauty 
itself…’, aldus Arthur Danto.5 Maar dat de 
kwestie van het esthetische in het leven en 
in de kunst doorwerkt, betekent nog niet dat 
het lukt om er scherp over na te denken en 
te spreken. Een aantal misverstanden 
bemoeilijken het gesprek.

***

De kwestie van de schoonheid is door de ver-
lichtingsdenkers van de achttiende eeuw 
geformuleerd als de vraag naar de aard en 
eigenheid van het esthetisch oordeel, dat 
werd opgevat als een uitspraak over hoe de 
dingen zijn. De theoretische discussie betreft 
sindsdien, tot in zijn populaire varianten, de 
vraag of  iets ‘intrinsiek’ mooi ís – omwille 
van zijn vorm en uitzicht, en/of  de manier 
waarop het gemaakt is, en/of  de manier 
waarop het doet waar het voor dient – dan 
wel of  de mensen iets mooi vinden. Ofwel ligt 
de Bestimmungsgrund van het esthetisch 
oordeel in de zaak zelf, ofwel in het subject. 
Tussen een extreem ‘objectivistische’  en 
‘subjectivistische’ esthetica zijn allerlei tus-
senposities mogelijk, maar het blijft een 
onbeslisbaar twistgesprek. Deze vraagstel-
ling steunt echter op de vooronderstelling 
dat de esthetische ervaring een ‘natuurlijke’ 
verhouding tot de werkelijkheid is, die voor 
elke mens altijd en overal toegankelijk is. Ze 
gaat ervan uit dat ‘esthetisch oordelen’ een 
bijzondere vorm is van het algemeen men-
selijke kenvermogen. Nu speelt het uitzicht 
van de dingen – vorm, patronen, en kleur, 
lichteffecten… – zeker mee in alles wat men-
sen waarnemen en ervaren, voelen en doen. 
Alle mensen hebben vormgevoel, herken-
nen ritmes, kleurcombinaties… Het vorm-
gevoel kan in vele ervaringsmodi en praktij-
ken verdisconteerd zijn. Het bestaat evenwel 
niet per se zelfstandig, binnen de ‘estheti-
sche ervaring’. Deze houdt immers een 
appreciatie in van ‘de zuivere verschijning 
der dingen’ waarbij die dingen (enigszins) 
worden losgemaakt van hun nut, hun 
waarde, hun betekenis. De esthetische erva-
ring vooronderstelt dat men het uitzicht 
van de dingen isoleert en op zichzelf  
beschouwt. Dit is een bijzondere, zeer artifi-
ciële verhouding tot de werkelijkheid. De 
plaats en het belang van de esthetische 
ervaring, en meer fundamenteel, de 
beschikbaarheid van esthetische ervaring 
überhaupt, is niet evident. Een samenle-
ving/cultuur moet deze abstractie toelaten 
en verdragen: zich terugtrekken uit het 
handelen en zich zuiver tot de verschijning 
verhouden is immers niet altijd ‘gepast’ en 
soms ronduit oneerbiedig of  schandalig. 
Een esthetisch-abstraherende houding kan 
ingaan tegen vormen van politieke, morele 
of  religieuze ‘inhoudsbetrokkenheid’. Het 
isoleren en waarderen van het uitzicht, los 
van de morele waarde of  het nut van din-
gen, is dus een culturele kwestie. En ook als 
die esthetische afstandelijkheid als ‘moge-
lijkheid’ binnen een cultuur wordt ontwik-
keld, moet elk individu ze nog persoonlijk 
verwerven. Ze is dus ook een sociale zaak. 
De concrete manier waarop deze afstande-
lijke kijk daadwerkelijk mogelijk wordt en 
toegankelijk is – de codes en de settings met 
behulp waarvan men, in verschillende con-
texten, naar verschillende soorten van 
voorwerpen niet-betrokken, belangeloos 
kan kijken – varieert. Dat belet niet dat men 
de logica en de condities van de esthetische 
blik en de esthetische ervaring algemeen 
kan formuleren.
 De esthetische blik of  esthetische benade-
ring is verbonden met, en steunt op, de spe-
cifieke manier waarop het voorwerp zich 
aandient: de manier waarop het in de per-
ceptie aanwezig is. Daarbij worden de ‘don-
kere’ zintuigen van geur, smaak en tastzin 
uitgeschakeld door fysieke afstand, hoogte-
verschil en obstakels, en worden de waarne-
ming en de aandacht gekanaliseerd tot ‘zui-
ver zien’ of  horen. Het voorwerp wordt 
veelal gecodeerd als ‘spektakel’ of  ‘voorstel-
ling’, als iets wat opgevoerd of  gespeeld 
wordt, en dus enigszins onwerkelijk is of  tot 
een andere werkelijkheid behoort. Het 
instrumentarium van het tonen en ten-
toonstellen kanaliseert de aandacht, het 
kadreert en isoleert een object, maakt het los 
van de wereld, en neutraliseert zo de betrok-
kenheid die de fysieke nabijheid vanzelf  
bewerkt. Dit gaat van het eenvoudig aan-
wijzen tot het labelen als ‘kunst’. En daarbij 

wordt een instrumentarium ingezet dat de 
codes en/of  de afstand communiceert en 
oplegt, zoals etalages, sokkels, schotels, 
kaders of  ramen, glasplaten en gezichts-
punten; of, in het theater, een scène die de 
toeschouwersruimte scheidt van de ‘onwer-
kelijke’ ruimte van de opvoering. Het 
belangrijkste middel om esthetische afstand 
te creëren – om ons te confronteren met 
pure visualiteit en tegelijk met een vorm 
van ‘onwerkelijkheid’ – is en blijft echter het 
beeld: de representatie door gelijkenis. De 
opvoering en het beeld lenen zich als dusda-
nig gemakkelijk tot esthetische appreciatie. 
Maar wie de esthetische benadering geïnte-
rioriseerd heeft, kan naar om het even wat 
kijken als naar een opvoering, of  als naar een 
beeld – net zoals men naar omgevingsgeluid 
kan luisteren als naar muziek. De afstand die 
toelaat om ‘esthetisch’ te kijken, kan dus 
uitsluitend een zaak zijn van ingesteldheid 
en van perspectief, en dus geheel verdiscon-
teerd zijn in the eye of  the beholder. En zo kan 
men misschien, in principe, alles ‘esthetisch 
beoordelen’. Maar de facto blijkt dat de 
appreciatie toch ook ‘technische’ voorwaar-
den stelt en dat niet alles zinvol en gepast als 
een esthetisch object kan worden behan-
deld.

***

‘Dit is mooi’ en ‘Dit is lelijk’ zijn geen recht-
streekse tegengestelden, het zijn niet de twee 
uitersten van één continuüm. Zeggen dat 
iets ‘niet mooi’ is, betekent immers niet dat 
het daarom lelijk is, en zeggen dat iets niet 
lelijk is, betekent niet dat het daarom mooi 
is. Iets mooi of  lelijk noemen, zijn twee te 
onderscheiden manieren van esthetisch 
appreciëren, die elk op een zeer gelijkaardi-
ge manier een voorwerp naar voor halen en 
isoleren, op een ‘esthetische afstand’ plaat-
sen, en tegengesteld maken aan wat ‘gewoon’ is 
en wegzakt in de massa van de onopvallen-
de, esthetisch neutrale dingen. Het niet-
lelijke en niet-mooie gaan onder in het 
gewone. De esthetische appreciatie – ze 
weze positief  of  negatief  – individualiseert: 
ze tilt het voorwerp steeds uit boven het 
gewone of  normale.6 Het schone en het 
lelijke zijn dus beide outstanding. Ze zijn dat 
echter op een totaal verschillende manier, 
en op totaal verschillende gronden. In de 
schoonheidservaring en in de omgang met 
lelijkheid gaat het om geheel verschillende 
dingen, en staan er geheel andere zaken op 
het spel.
 De esthetische ervaring is gericht op de 
onmiddellijke verschijning van de dingen 
en vooronderstelt dat de beschouwing hun 
aanblik losmaakt van de manier waarop ze 
in de wereld en voor het handelen bestaan, 
met hun afkomst, betekenis, waarde, nut, 
bedoeling… De ervaring en de uitspraak dat 
een lentedag of  een landschap, een melodie 
of  een lichaam, ‘mooi’ zijn, houdt in dat 
men onder de indruk is van de zuivere ver-
schijning of  (visuele) onuitputtelijkheid 
van wat men ziet of  hoort, zonder dat men 
daarbij een belang heeft of  profijt nastreeft, 
en zonder dat men het betreffende werk of  
ding beoordeelt naar gegeven waarden of  
criteria (zoals de idee van perfectie of  een 
morele gedachte). Dit ‘belangeloos welbe-
hagen’, zoals Kant het noemt, gaat mijns 
inziens echter structureel gepaard met een 
tweede element: de verbazing over het feit 
dat die schoonheid inderdaad bestaat. ‘La 
belle chose est incroyable – et est.’7 Cruciaal 
is dat het schone altijd als ‘nieuw’, uitzon-
derlijk en dus onverwacht verschijnt. Het 
schone verrast omdat het niet in ons begrip 
en onze verwachting van het ‘normale’ 
inbegrepen is, en in die zin onwaarschijnlijk 
is. De kantiaanse ‘subjectieve algemeen-
heid’ van de schoonheidservaring drukt de 
claim uit dat iets werkelijk schoon is, en dat 
het niet gaat om een particuliere ‘mening’ 
of  om ‘smaak’. De schoonheidservaring ver-
breedt daardoor de werkelijkheid. Ze impli-
ceert de bevestiging dat de Werkelijkheid 
rijker is dan de Wereld die we al kenden, 
gezien dit – de schoonheid die verschijnt – 
tegelijk onwaarschijnlijk is én werkelijk 
blijkt. In de schoonheidservaring gaat het 
daarom altijd over méér dan over een soort 
welbehagen of  een eenvoudige instemming 
met de verschijning van de dingen: ze is 
altijd ook een ontdekking. Het schone fungeert 
als een ‘ontologische drempel’. De ontdekking 
van dat feit is echter een zaak van een toe-
vallig treffen, van een gelukkige ontmoe-
ting: men moet nu hier zijn, en dit zien of  
horen. De zekerheid dat de schoonheid 

‘gebeurt’ is enkel gegeven in een subjectie-
ve, particuliere, unieke ervaring. Ze privile-
gieert een moment en een persoon. Daarom 
is ze existentieel verankerd en markeert ze 
een leven. Het zogenaamde schoonheids-
oordeel heeft dus niet het statuut van een 
constaterend oordeel dat zegt ‘wat het geval 
is’. Het is niet een proeve van wetenschap-
pelijke beschrijving van de werkelijkheid, 
die betrekking heeft op de eigenschappen 
van de dingen. Het hoort thuis in een ander 
taalspel. Het schoonheidsoordeel is als een 
getuigenis: het is een uitspraak die zegt wat 
waar is voor iedereen, maar enkel bekend is 
via een individuele, particuliere, onher-
haalbare ervaring.8

***

De klassieke esthetica beschouwt het lelijke 
als een negatief  principe en gaat na of, en 
desgevallend hoe, het ‘opgelost’ kan worden 
in (en zo een specifieke ‘kleuring’ kan geven 
aan) het schone. Mede door de filosofische 
reflectie in de twintigste eeuw op thema’s 
zoals het ‘vormloze’ en het ‘abjecte’, en ont-
wikkelingen in de moderne en hedendaagse 
kunst, is het inzicht gegroeid en aanvaard 
geraakt dat het lelijke niet louter negatief  
bepaald kan worden, en gereduceerd kan 
worden tot de afwezigheid van schoonheid, 
maar op zichzelf  staat.
 Het schone doorbreekt het gewone en 
wordt toegevoegd aan wat bestaat; het 
‘Wohlgefallen’ gaat gepaard met het affir-
meren van deze verrassende verrijking van 
het werkelijke. Het lelijke daarentegen is 
niet ‘nieuw’. Het verbaast of  verrast niet. 
Het wordt niet toegevoegd aan alles wat 
bestaat, maar duikt op te midden van de 
‘gewone Wereld’ en wordt onmiddellijk her-
kend. Het lelijke is een revenant: de weer-
stand of  kracht die in het lelijke doordringt, 
gaat vooraf  aan de gewone Wereld. De ver-
lichte esthetica gaat ervan uit dat het lelijke 
en de zin voor het lelijke – zoals de zin voor 
de schoonheid – ‘natuurlijk’ zijn, een pri-
maire zijnswijze van de dingen en erva-
ringswijze van de mens. Men meent dat al 
wat bestaat min of  meer schoon óf  lelijk is, 
of  als dusdanig ervaren wordt, en dat de 
varianten van lelijkheid net als die van 
schoonheid met specifieke gevoelens en 
emoties verbonden zijn. Men heeft dan ook 
getracht de verschillende soorten van lelijk-
heid te inventariseren en sorteren, en te 
relateren aan de reacties die ze oproepen. 
De ‘lelijkheidservaring’ is echter specifiek, 
en staat los van de schoonheidservaring. 
Het is niet het lelijke als dusdanig waarop 
we reageren met afwijzing of  afkeer. De 
esthetische appreciatie, de mogelijkheid iets 
lelijk te vinden en te noemen, houdt reeds 
een verwerking en bemeestering in van pri-
maire emoties en reacties die aan het estheti-
sche voorafgaan. De ‘lelijkheid’ is de estheti-
sche verschijningswijze van datgene wat het 
‘gewone’ of  ‘normale’ – dat wil zeggen de 
Wereld die het leven mogelijk maakt en 
draagt – verstoort en doorbreekt: de dreiging 
van het monsterlijke en de besmetting door het 
vormloze.
 De normaliteit kan op twee geheel ver-
schillende manieren bedreigd, verstoord of  
doorbroken worden: door het monsterlijke 
of  afschrikwekkende – Rosenkranz gebruikt 
het woord ‘Abform’ – en door het vormloze 
of  walgelijke – wat Rosenkranz ‘Ungestalt’ 
noemt.9 Men kan vanzelfsprekend walgelij-
ke monsters bedenken. Het monsterlijke is 
echter als dusdanig niet walgelijk, het 
vormloze als dusdanig niet verschrikkelijk.
 Het monsterlijke is ‘un écart par rapport à 
la nature’, de vrucht van ‘une cause effi-
ciente qui se veut tout-puissante, d’une 
volonté qui veut rivaliser avec la nature et 
d’une matière torturée et dominée’, van een 
‘inquiétante étrangeté’.10 Het monsterlijke 
bewijst dat de vorm fragiel, de orde onzeker 
is. Het monsterlijke is het ongeregelde en 
ongeordende, het gedrochtelijke, het wille-
keurig en ongebreideld voortbrengen en 
maken, het begin van de chaos. Datgene 
wat – schrijft Lucretius – altijd overblijft van 
het begin der tijden en sluimert onder de 
dunne korst van de mensgemaakte orde en 
de ‘normaliteit’. En monsterlijk bij uitstek 
(Rosenkranz noemt het ‘das hässlichste 
Hässliche’11) is vanzelfsprekend het wan-
staltig-menselijke. Het wanstaltige dreigt 
met de ondergang en de vernietiging. Het is 
gevaarlijk. Het veroorzaakt paniek, het 
paralyseert of  petrifieert én zet aan tot 
vluchten. De drie monsterlijke grijze Graiae 
– de drielingzussen van de verschrikkelijke 

Gorgonen Medusa, Skylla en Echidna – zijn 
Horror (Enyo), Terror (Deino) en Vernietiging 
(Persis).12

 Het vormloze daarentegen is het vage, de 
traag vloeibare massa, de blubber, het 
krachtverlies, verval en ziekte, het rotte, 
met de afscheidingen van het lichaam (het 
‘abjecte’) als sterkste variant. De platgetrap-
te spin of  worm van Georges Bataille. De 
kern is ‘Verwesen’, organic decay: niet ster-
ven of  dood, maar wat er met het lijk 
gebeurt, ‘das Entwerden des schon Toten’. 
Het menselijk lichaam dat zelf  afval of  
‘overschot’ is geworden. Krioelend naam-
loos leven zonder geest: ‘Der Schein des 
Lebens im an sich Toten ist das unendlich 
Widrige im Ekelhaften.’13 Het vormloze 
straalt negatief  uit, het contact met het 
vormloze besmet, het is kleverig en vervuilt: 
het tast de Gestalt en de identiteit aan.14 Het 
wekt afkeer en walging, het doet terugdein-
zen, kokhalzen; men wil het op afstand hou-
den, het contact ermee ongedaan maken 
door te zuiveren en te kuisen, door te ‘ont-
mengen’ en te braken – en ook: door (ritu-
eel) te lachen.

De rechtstreekse confrontatie met het mon-
sterlijke of  het vormloze roept archaïsche 
en automatische reacties op die voorafgaan 
aan elke mogelijke esthetisering of  lelijk-
heidservaring: de daadwerkelijke confron-
tatie met een monsterlijk wezen of  met etter 
inspireert zeker niet direct tot een estheti-
sche appreciatie, en evenmin tot een ‘lelijk-
heidsoordeel’, maar tot primaire reacties en 
handelingen die de acute dreiging afwen-
den. Alle samenlevingen maken ‘cultuur’ 
om hiermee om te gaan, en hun religies – 
mythen, en allerlei rituelen en magische 
praktijken, van het bezweren, het ritueel 
beledigen en vervloeken, tot het offeren, 
zuiveren, uitlachen… – bieden hier uit-
komst. Het heeft heel wat tijd en werk gekost 
vooraleer het theatraal uitbeelden en het 
afbeelden uit hun eerste religieuze context 
losgeweekt konden worden, en voldoende 
van hun magische karakter ontdaan waren 
om de opvoering en het beeld ‘artistiek’ te 
kunnen gebruiken – niet enkel om met bete-
kenis te ‘spelen’ (allicht het eerste en voor-
naamste artistieke ‘werk’), maar ook om de 
verschijning te isoleren en esthetisch te 
appreciëren. De moeilijke en zeer artificiële 
basisoperatie van het esthetiseren houdt 
niet in dat we het lelijke toch verrassend 
mooi kunnen vinden, maar dat we het 
monsterlijke of  het walgelijke op afstand 
kunnen houden en controleren zodat het 
‘slechts’ lelijk – bijna-ongevaarlijk, en soms 
zelfs belachelijk – wordt, en de aanblik 
ervan hooguit nog onaangenaam is. Dat wil 
zeggen: enkel nog doet navoelen waar die 
‘aanblik’ vandaan komt en/of  waar ze 
heenleidt. Rosenkranz merkt op dat een 
schilderij van de Opwekking van Lazarus de 
lijkengeur niet mee afbeeldt, zodat de kijker 
‘doch eben nur an einen oberflächlichen 
Beginn der Verwesung zu denken hat’.15 Hij 
verwijst elders naar het fresco van de Triomf  
van de Dood op het Campo Santo van Pisa, 
waar een edel gezelschap met dichtgekne-
pen neus naar rottende lijken kijkt: ‘Wir 
sehen dies wohl, aber wir riechen es 
nicht.’16 Iets ‘afschuwelijk lelijk’ vinden 
vooronderstelt inderdaad reeds de estheti-
sche afstand, die de primaire reactie heeft 
stilgelegd. De in die ‘lelijkheidservaring’ 
inbegrepen afstandelijkheid is echter veel 
complexer, minder zuiver en ambiguer, en 
verbergt veel meer betrokkenheid en een 
groter belang dan de schoonheidservaring, 
waarbij het ‘belang’ komt na de belange-
loosheid, en samenhangt met de existentië-
le betekenis van de schoonheidservaring en 
de verandering van een leven door een 
onverwachte ontdekking.
 Net zoals in de schoonheidservaring kan 
het isoleren en contempleren van een ver-
schijning als ‘lelijk’ door the eye of  the behol-
der bewerkt worden. Maar omdat de lelijk-
heidservaring niet vertrekt van een 
‘interesseloosheid’, maar van een primaire 
pre-esthetische betrokkenheid, is dat wel 
veel moeilijker. Een ‘aandachtsdispositief ’ 
zal zelden volstaan. Het vraagt specifieke 
contexten, zoals de kunst, en bijzondere 
middelen om het dreigend monsterlijke of  
het opdringerig vormloze effectief  te neu-
traliseren tot louter ‘beeld’ of  verschijning 
– tot pure visualiteit en ‘irrealiteit’ – om die 
dan ‘esthetisch’ te appreciëren: (alleen 
maar) ‘lelijk’ te vinden. Het middel bij uit-
stek is hier zeker de representatie of  het 
beeld/de gelijkenis. Wellicht wordt de para-
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lyserende, dodelijke of  besmettelijke kracht 
van het monsterlijke en het walgelijke nog 
niet geheel geneutraliseerd, maar ze wordt 
toch voldoende afgezwakt wanneer men 
erin slaagt ze te ‘reflecteren’, dat wil zeggen: 
te vangen en op te sluiten in een beeld of  
opvoering. Dit is de ‘medusastrategie’.
 De rationalistische en ahistorische esthe-
tica vergist zich dus wanneer ze meent dat 
de emotie (de afkeer van een lelijk beeld bij-
voorbeeld) een antwoord of  reactie is op het 
lelijke als dusdanig. De esthetisch-afstande-
lijke verhouding tot het ‘lelijke’ verpakt 
steeds een verhouding tot het monsterlijke 
en/of  het walgelijke. In het omgaan met het 
lelijke – in de ‘esthetische’ afwijzing – is 
altijd iets existentieel anders, iets archaïsch 
in het geding, waar we altijd al mee te 
maken hebben, en dat daarom niet verrast. 
‘[d]as Verwickelte, das Widerspruchvolle, 
das Amphibolische und daher selbst das 
Unnatürliche, das Verbrecherische, das 
Seltsame, ja Wahnsinnige’ is altijd interes-
sant.17 Het kan zelfs fascineren: er schijnt iets 
in door van wat oud en bekend is, maar ver-
zwegen en verborgen had moeten blijven. 
Over het lelijke hangt een zweem van obsce-
niteit. (En wellicht geldt ook het omgekeer-
de. Rosenkranz schrijft vermoedelijk terecht 
dat al het ‘Phallische’, ofschoon sacraal in 
primitieve religies, esthetisch gezien zo lelijk 
is dat het niet geïdealiseerd kan worden: 
‘Alle phallischen Götter sind hässlich.’18) De 
vraag is daarom niet of  en wanneer het lelij-
ke toch ‘mooi’ kan zijn. Het lelijke is op zich-
zelf  reeds de uitkomst van de ‘esthetisering’ 
van het monsterlijke of  het walgelijke. Maar 
het kan een artistiek werk wel opladen wan-
neer het er in beperkte dosis aan wordt toe-
gevoegd. Net omdat we op een ander, meer 
primair niveau bij het lelijke betrokken zijn, 
grijpt een artistieke ervaring waarin het 
lelijke (mee) ‘verschijnt’ makkelijker of  ster-
ker aan dan een schoonheidservaring. De 
wat dubbelzinnige voldoening bij het zien 
van (een gelukte artistieke voorstelling van) 
het lelijke – bijvoorbeeld als een van de 
basisvormen van het ‘sublieme’ in de zeer 
brede zin, of  als ingrediënt van het pittores-
ke of  het fantastieke – houdt geen instem-
ming met de ‘zuivere verschijning’ ervan in, 
maar een soort tevredenheid dat iets ris-
kants lukt. Verrassend is niet wat men te 
zien krijgt, maar dat het lukt om het afzich-
telijk-monsterlijke en/of  walgelijke, waar-
mee een directe confrontatie onmogelijk is, 
zichtbaar te maken zodat men het ‘afstan-
delijk’ kan bekijken. Het artistieke werk 
kan, zo blijkt, het monsterlijke reduceren en 
de samengestelde ervaring teweegbrengen 
waarin het onaangenaam herkennen van 
de gevaarlijke vijand zich mengt met de vol-
doening en vreemde vreugde om hem ach-
ter de tralies te zien.
 Ik illustreer de pre-esthetische, archaïsche 
afkomst van de twee vormen van het lelijke 
aan de hand van de eerste bladzijden van 
een lezingtekst van Paul Valéry, Inspirations 
méditerranéennes, waarin hij vertelt hoe de 
Middellandse zee zijn eigen ‘sensibilité’ 
gevormd heeft.19 Valéry illustreert dit met 
twee ‘indrukken’ die niet beklijven door ‘de 
zuivere verschijning der dingen’, maar door-
dat het verschrikkelijke en – extreem en uit-

zonderlijk – zelfs het walgelijke er op een 
gelukte manier verschijnen.
 De eerste impressie betreft een welhaast 
klassiek voorbeeld van het sublieme land-
schap.20 Valéry beschrijft een vergezicht op 
de haven en de zee vanaf  de koer van zijn 
voormalige school, ‘ce que l’on voit d’une 
terrasse ou d’un balcon bien placé au-dessus 
d’un port’.21 Het zicht verenigt ‘la simplicité 
générale de la mer’ met ‘la vie et l’industrie 
humaines, qui trafiquent, construisent, 
manoeuvrent tout auprès’.22 Langs de ene 
kant de zee, het eeuwig natuurlijke, het 
onveranderlijke Begin, ‘une nature éternel-
lement primitive, intacte, inaltérable par 
l’homme’; de kust, waar de zee en de aarde 
botsen, die het werk van de Tijd laat zien, ‘l 
’oeuvre irrégulière du temps, qui façonne 
indéfiniment le rivage’.23 En op die kust, het 
kleine werk van de mens, datgene waar die 
mens zo’n belang aan hecht: ‘l’oeuvre réci-
proque des hommes, dont les constructions 
accumulées, les formes géométriques qu’ils 
emploient, la ligne droite, les plans ou les 
arcs s’opposent aux désordre et aux acci-
dents des formes naturelles’.24 De blinde, 
onregelmatige effecten, de gevaarlijke 
natuurlijke ‘désordre’ die niet overwonnen 
en geordend kan worden, krijgt in het beeld 
de helft van de Wereld, naast en in even-
wicht met het menselijke gewriemel. In een 
parallelle passage uit een andere tekst, 
Regards sur la mer, legt Valéry nog meer de 
nadruk op het onmenselijke en het ‘mon-
sterlijke’ van de zee en de natuurtijd, en het 
reële onevenwicht waarbinnen de mens zijn 
kleine Geschiedenis inricht. ‘N’est-ce point 
ici la frontière même où se rencontrent éter-
nellement sauvage, la nature physique 
brute, la présence toujours primitive et la 
réalité toute vierge, avec l’oeuvre des mains 
de l’homme, avec la terre modifiée, les symé-
tries imposés, les solides rangés et dressés, 
l’énergie déplacée et contrariée, et tout 
l’appareil d’un effort dont la loi évidente est 
finalité, économie, appropriation, prévision, 
espérance.’25 Op de kust gaat de Natuur de 
confrontatie aan met ‘la volonté contraire 
d’édification, le travail volontaire, et comme 
rebelle’ van de mens.26 De waarheid is ech-
ter dat ‘ce grand calme’ zich elk moment 
kan roeren, waarbij de zee ‘se heurte tout à 
coup au socle monstrueux des terres émer-
gées, assaille, écrase, dévaste les plates-for-
mes populeuses, ruine les cultures, les 
demeures et toute vie.’27 Vanaf  de school-
koer, vanaf  de juiste afstand en hoogte, 
beseffen we wel nog goed de reële dreiging, 
maar ze verschijnt als een indrukwekkend 
zicht: ‘L’oeil ainsi embrasse à la fois l’humain 
et l’inhumain.’28 Het dreigend monsterlijke, 
het eeuwig en onoplosbaar conflict met de 
onverschillige natuur en de animaliteit, die 
de Waarheid van het menselijk bestaan uit-
maken, wordt er geësthetiseerd en ‘opgelost’ 
tot het ‘sublieme’ – maar enkel in een beeld 
en voor de duur van een beeld. (Wanneer de 
verschrikking die van het monsterlijke uit-
gaat geheel geneutraliseerd wordt, en de drei-
ging dus niet meer herkend wordt, ver-
schuift de verschijning van het sublieme, of  
van het ronduit ‘lelijke’, naar het belachelijke: 
het monster wordt karikaturaal en/of  
komisch: een grote vriendelijke reus.)

De categorie van het sublieme is, vanaf  de 
achttiende eeuw, van Burke tot Kant en het 
Duitse idealisme, onder meer gebruikt om 
een artistiek geslaagde esthetisering van 
het monsterlijk-verschrikkelijke – het 
onmenselijk-natuurlijke – te benoemen. 
Het is pas veel later, en vooral in de tweede 
helft van de twintigste eeuw, dat vooral de 
Franse filosofie de categorie ook is gaan 
gebruiken met betrekking tot het vormloos-
walgelijke. De plezierige huivering bij het 
zien van het hooggebergte uit een vliegtuig-
raampje, een kolkende zee die tegen de rot-
sen slaat, of  het enorme gewelf  van het 
Pantheon dat daar al duizend jaar in de 
lucht hangt, roept telkens de dreiging op 
van een totale vernietiging die echter niet 
imminent is. Is dit echter wel hetzelfde als 
het ‘veilig’ (bijvoorbeeld: in een kunstgale-
rie of  museum) contempleren van verva-
ging en vormverlies?
 Valéry beschrijft een tweede, bijzondere 
‘impression particulière’, die hij zelf  niet in 
termen van het sublieme karakteriseert, 
maar expliciet ‘schoon’ noemt (‘d’une 
affreuse beauté’) – en hij verontschuldigt 
zich bij voorbaat bij zijn toehoorders, ‘waar-
van sommigen zeker zullen walgen’. Als 
knaap ging hij op een morgen zwemmen in 
de haven, net op een dag dat de tonijnvangst 
zeer overvloedig was geweest. Vóór het dui-
ken vanop het steigertje keek hij in het 
water. ‘Tout à coup, abaissant le regard, 
j’aperçus à quelques pas de moi, sous l’eau 
merveilleusement plane et transparente, un 
horrible et splendide chaos qui me fit frémir. 
Des choses d’une rougeur écœurante, des 
masses d’un rose délicat ou d’une pourpre 
profonde et sinistre, gisaient là…’29 Wat 
Valéry zag, net voor hij in het water wou 
duiken, waren de rood-roze-purperen inge-
wanden van de tonijnen die de vissers naar 
gewoonte in zee hadden gegooid. ‘Je recon-
nus avec horreur l’affreux amas des viscè-
res et des entrailles […]. Je ne pouvais ni fuir 
ni supporter ce que je voyais, car le dégôut 
que ce charnier me causait le disputait en 
moi à la sensation de beauté réelle et singu-
lière de ce désordre.’30 Vervolgens beschrijft 
Valéry – net niet in geuren, maar in kleuren 
– de ‘désordre’ in detail. Op een meesterlijke 
manier vat hij het samengestelde en para-
doxale karakter van de ervaring, ‘divisé 
entre la repugnance et l’intérêt, entre la 
fuite et l’analyse…’. Terecht lokaliseert hij 
het conflict precies in het verschil tussen de 
primaire totale reactie (l’âme) en de estheti-
serende afstandelijkheid (l’oeil): ‘L’oeil 
aimait ce que l’âme abhorrait.’31

 De beschrijving van Valéry leert, meen ik, 
dat er een verschil is tussen het sublieme, 
waarbij het monsterlijke herkenbaar en het 
gevaar voelbaar en actief  blijft, en het ‘wal-
gelijke’ dat – in dit schouwspel – geheel uit-
geschakeld wordt en onverwacht plaats-
maakt voor een schouwspel van een 
‘affreuse beauté’, en zelfs ‘d’une beauté 
réelle’. Men kan dit ‘afstotelijke’, met een 
soort van artistieke pirouette, ook ‘subliem’ 
esthetiseren in een of  andere vorm van 
Orgientheater. In het sublieme wordt de drei-
ging van het monsterlijke echter alleen inge-
perkt. Daarentegen wordt het walgelijke uit 
Valéry’s tweede anekdote daadwerkelijk, en 
enkel door de ‘eye of  the beholder’ – met mede-
werking van de zee – artistiek geneutrali-
seerd. De esthetisering die bewerkt wordt 
door het uitschakelen van tastzin, smaak en 
geur – waardoor het ‘onzuivere contact’ 
onmogelijk of  geheel onschuldig wordt – 
reduceert het walgelijk-informele in 
Valéry’s ervaring tot een bijna abstract 
schouwspel van vrije en toevallige vormen 
en kleuren, dat inderdaad nooit subliem, 
maar alleen ‘mooi’ kan zijn – tenzij men de 
term, met Lyotard en een aantal decon-
structiedenkers, inderdaad zo ver oprekt dat 
elke botsing van het denken op het ‘andere’ 
of  het ‘vreemde’, elke ‘rand’ van het begrip, 
of  de ‘écriture’ zelf  als een ‘huiveringwek-
kende dreiging’ geënsceneerd wordt. 
(Wanneer de onrust die van het informeel-
walgelijke uitgaat geheel geneutraliseerd 
wordt, maar niet artistiek getransformeerd 
wordt tot het ‘abstract-mooie’ en de afkomst 
van het beeld herkenbaar blijft, verschuift 
het naar goorheid, naar het vulgaire en sca-
breus-komische.)
 De uitzonderlijkheid van Valéry’s verhaal 
berust hierin dat hij vertelt over zijn ontdek-
king van wat de kunst vermag voor hij wist 
dat ze bestond. Vanzelfsprekend: ‘La mytho-
logie, la poésie épique, la tragédie sont plei-
nes de sang.’32 Bloed dat ‘verschijnt’ is nooit 
‘op zijn plaats’, bloed is de smet en het 

onzuivere bij uitstek, het kan nauwelijks 
weggewassen, en onmogelijk ‘geëstheti-
seerd’ worden. Maar de kunst doet voor de 
jonge Valéry wat het water in de haven met 
het slachtafval doet: ze fungeert als een 
doorzichtig ‘medium’ dat de geur (en 
‘smaak’) en de mogelijkheid van contact 
uitschakelt, en de dingen transformeert tot 
zuivere verschijning en schouwspel. ‘Mais 
l’art est comparable à cette limpide et cris-
talline épaisseur à travers laquelle je voyais 
ces choses atroces: il nous fait des regards 
qui peuvent tout considérer.’33 Het walge-
lijke is een zaak van de mond, de neus, de 
maag, de vingers, niet van de ogen en de 
gedachten. Voor het oog is niets walgelijks… 
Maar we hebben de kunst nodig om toch 
een glimp op te vangen van alles wat we niet 
in de ogen kunnen of  durven kijken.
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KOEN BRAMS

1. Moi

In 1970 is Marcel Broodthaers mid-career. 
Hij is zeer laat als plastisch kunstenaar 
gedebuteerd – in 1964, op veertigjarige leef-
tijd met de roemruchte solotentoonstelling 
Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais 
pas vendre quelque chose et réussir dans la vie… 
In 1970 is zijn carrière nog maar zes jaar 
oud en resten hem nog evenveel jaren op de 
internationale artistieke scene. Op 28 janu-
ari 1976, op zijn 52ste verjaardag, verwis-
selt Broodthaers het tijdelijke voor het eeu-
wige. Het grootste deel van zijn actieve 
leven had hij niet aan de beeldende kunst, 
maar aan het dichterschap besteed.
 Zonder 1970 te willen verheffen tot het 
magische sleutelmoment in Broodthaers’ 
kunstenaarschap, kunnen over dit jaar toch 
een aantal opmerkelijke vaststellingen wor-
den gedaan. Een centrale rol is daarbij weg-
gelegd voor Fernand Spillemaeckers (1938-
1978). In tegenstelling tot Broodthaers was 
Spillemaeckers opgeleid als beeldend kunste-
naar. Hij had gestudeerd aan de Académie 
royale des Beaux-Arts de Bruxelles, waar hij 
tevens assistent was geweest van zijn profes-
sor Léon Devos. Omstreeks 1966 besloot hij 
om studies Romaanse filologie aan te vatten 
aan de Université Libre de Bruxelles en de 
Universiteit Gent. Broodthaers vervelde van 
dichter tot beeldend kunstenaar; 
Spillemaeckers deed het tegenovergestelde: hij 
ruilde palet en penseel in voor pen en papier.
 De ontmoeting tussen Broodthaers en 
Spillemaeckers vindt plaats omstreeks het 
einde van 1969, uitgerekend op het 
moment dat de filoloog zijn laatste ambitie 
om tentoon te stellen opbergt en resoluut 
kiest voor een ander beroep, dat van ten-
toonstellingsmaker. In oktober 1969 had 
Spillemaeckers nog een uitnodiging aan-
vaard om ‘schilderijen in één vlakke kleur’ 
tentoon te stellen bij de Dendermondse 
kunstkring Celbeton.1 Een maand later zag 
hij hiervan af  en besloot hij om geen exposi-
tie met schilderijen van eigen hand te 
maken, maar een tentoonstelling samen te 
stellen met werken van Daniel Buren, Yves 
De Smet, Lili Dujourie en Guy Mees, die ver-
gezeld ging van een geluidsband met tek-
sten van voornamelijk Franse filosofen en 
sociologen, onder wie Michel Foucault, 
Louis Althusser en Lucien Goldmann. 
Kreeg Broodthaers zelf  lucht van 
Spillemaeckers’ tentoonstelling, die heel 
betekenisvol Concepten was getiteld? Of  con-
tacteerde de kersverse curator de Brusselse 
kunstenaar? Feit is dat beiden met elkaar 
kennismaakten voor het einde van 1969.2 

2. MTL

De uitnodigingskaart van Concepten omvat 
een frappant detail, namelijk een verwijzing 
naar de namen van drie galeries: X-One, 
Plus Kern en MTL. De eerste galerie, X-One, 
was op 24 september 1969 op initiatief  van 
het echtpaar Marc Poirier dit Caulier en 
Chita Foubert opengegaan in de Braderij-
straat in Antwerpen. X-One zou zich enga-
geren voor de Belgische kunstenaars Guy 
Mees en Philippe Van Snick, en voor inter-
nationale zwaargewichten als Fred 
Sandback en Sol LeWitt. De tweede galerie, 
Plus-Kern, was eveneens in 1969 van start 
gegaan. Het Gentse initiatief  werd door de 
stichters, het echtpaar Jenny Van Driessche 
en Yves De Smet, ‘Centrum voor Konstruk-
tieve Vormgeving’ genoemd en maakte die 
missie waar door tentoonstellingen van 
onder anderen François Morellet, Sol LeWitt, 
Albert Rubens en Amédée Cortier te organi-
seren. MTL, het geesteskind van Fernand 
Spillemaeckers, zou pas twee maanden na 
Concepten opengaan, namelijk op 13 maart 
1970. De Brussele galerie zou zich als geen 
andere inzetten voor de zaak van de ‘concep-
tuele kunst’. Haast alle tot die strekking 
gerekende kunstenaars zouden er een of  
meerdere keren tentoonstellen – van Stanley 
Brouwn tot John Baldessari, van Robert 
Barry tot Marcel Broodthaers.

Spillemaeckers heeft nooit toelichting gege-
ven bij de naam van zijn galerie – tot op 
heden is althans geen enkel document 
opgedoken waarin hij iets over de mysteri-
euze lettercombinatie reveleert. Dat heeft 
sommigen aan het dromen of  fantaseren 
gebracht. Zo ook de Belgische kunstenaar 
Jacques Charlier, die reeds in het eerste jaar 
van het bestaan van MTL een solotentoon-
stelling had in Spillemaeckers’ galerie. 
Volgens Charlier staat MTL voor… Marie 
Thumas Louvain – een Belgisch bedrijf  dat 
groentenconserven produceerde – en is het 
een verwijzing naar pasta al pomodoro, een 
gerecht dat bijzonder populair was ten 
huize Spillemaeckers.3 In een gesprek met 
de Luxemburgse kunsthistorica Sophie 
Richard betwist Lili Dujourie, de weduwe 
van Fernand Spillemaeckers, deze interpre-
tatie.4 Zijn de letters een ‘pleasing combina-
tion’, zoals Dujourie de kunsthistorica toe-
vertrouwde? Of  schuilt de betekenis van de 
naam precies in de betekenisloosheid van de 
lettercombinatie? Een analyse van 
Broodthaers’ werk omstreeks 1970 lijkt 
voor die laatste hypothese te pleiten.
 Op 2 december 1969 opent een soloten-
toonstelling van Marcel Broodthaers in de 
Wide White Space Gallery in Antwerpen.5 
De titel van Broodthaers’ tentoonstelling 
luidt Marcel Broodthaers à la Deblioudebliou/S. 
Exposition littéraire autour de Mallarmé. 
Deblioudebliou/S verwijst naar de Engelse 
afkorting van de naam van de Wide White 
Space; het is de transcriptie van de beginlet-
ters van elk woord in de naam van de 
Antwerpse galerie. Wide – wijd in het 
Nederlands – wordt debliou; white – wit – 
wordt eveneens debliou; en space – ruimte 
– wordt S. Dat het verschil in betekenis van 
de twee woorden waarnaar de twee W’s ver-
wijzen wordt opgeheven, lijkt het belang-
rijkste oogmerk van Broodthaers’ ingreep. 
Zulk betekenisdeficit interesseert hem in 
hoge mate. Maar er is meer. De rijke inhoud 
van de naam van de galerie wordt in zijn 
geheel tenietgedaan; de ‘wijde witte ruimte’ 
wordt vervangen door een nonsensicale uit-
drukking. Met de transcriptie van de begin-
letters maakt Broodthaers de opvallend 
poëtische naam van de galerie leeg. Mogelijk 
betreft het een ironische operatie om te wij-
zen op de gelijkenis tussen de naam van de 
galerie – waarnaar vaak met de afkorting 
verwezen werd – en die van Amerikaanse 
corporations zoals I.B.M., C.S.C. of  S.A.S. Als 
niet deze analogie beoogd is, dan misschien 
wel de duidelijke oriëntatie van de W.W.S. 
op de Amerikaanse kunst. Met onder ande-
ren James Lee Byars, Carl Andre, Lawrence 
Weiner, Walter De Maria, Dan Flavin, Sol 
LeWitt en Bruce Nauman sprak uit het pro-
gramma van de galerie van Anny De Decker 
een duidelijke voorkeur voor de nieuwste 
tendensen die in de VS vanaf  het midden 
van de jaren zestig wortel hadden gescho-
ten. Ten slotte refereert Deblioudebliou/S ook 
aan Broodthaers’ tentoonstelling in de 
Wide White Space. In deze expo past de 
Brusselse kunstenaar immers een gelijkaar-
dige strategie toe op het gedicht Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard van Stéphane 
Mallarmé. Alle versregels van dit wereldbe-
roemde grafische gedicht heeft hij uit elf  
geanodiseerde aluminium platen laten fre-
zen – evenveel platen als Mallarmés poème 
dubbele bladen telt. Van Mallarmés gedicht 
blijft aldus slechts de vorm over, die overi-
gens niet zonder betekenis is.6 Net zoals de 
naam van de galerie wordt ook Un coup de 
dés… ‘leeggemaakt’.
 Heeft Broodthaers’ Deblioudebliou/S 
Spillemaeckers op het idee gebracht om een 
betekenisloze lettercombinatie – een lege 
betekenaar – als naam voor zijn galerie te 
kiezen? Tussen de verspreiding van de uitno-
digingskaart voor de tentoonstelling van de 
Brusselse kunstenaar in de W.W.S. – vóór 1 
december 1969 – en het moment dat 
Spillemaeckers de naam van zijn nog niet 
geopende galerie openbaar maakt – 7 decem-
ber 1969 – is genoeg tijd voorbijgegaan om 
tot de wonderlijke naamgeving te komen.7 
Zeker is dat de W.W.S. voor Spillemaeckers 
een voortdurende bron van aantrekking en 
afstoting is geweest gedurende zijn korte leven 
als galerist. Ook staat vast dat Spillemaeckers 

minstens de les van Broodthaers’ ‘literaire 
tentoonstelling’ begrepen heeft. In plaats van 
te kiezen voor een betekenisvolle afkorting, 
die nadien door een kunstenaar zou kunnen 
worden geridiculiseerd, gaat hij van meet af  
aan voor een lege noemer. Voor een oorzake-
lijk verband tussen de Deblioudebliou/S van 
Broodthaers en de naam MTL van 
Spillemaeckers’ galerie is evenwel geen 
enkel materieel bewijs voorhanden.

3. DTH

Broodthaers’ tentoonstelling rond Mallarmé 
is reeds zijn derde solo in de Wide White 
Space Gallery. Ook aan talloze groepsten-
toonstellingen, die door Anny De Decker 
zowel in de galerie als op andere locaties wer-
den georganiseerd, had hij zijn medewerking 
verleend. Het was met andere woorden niet 
onlogisch om te veronderstellen dat de 
Brusselse kunstenaar ‘vertegenwoordigd’ 
werd door de Antwerpse galerie. Dat weer-
houdt Fernand Spillemaeckers er niet van 
om Marcel Broodthaers uit te nodigen om 
het programma van MTL op gang te schie-
ten. Het is alvast een bijkomende aanwijzing 
dat Spillemaeckers ‘iets’ met de W.W.S. heeft. 
 Van 13 maart tot 10 april 1970 stelt 
Marcel Broodthaers tentoon in de Armand 

Campenhoutstraat 48 in Brussel, waar 
MTL gedurende het eerste anderhalf  jaar 
van haar bestaan gevestigd is. Broodthaers 
vat de tentoonstelling op als een ‘samenge-
steld kunstwerk’8, bestaande uit een uitno-
digingskaart (waarvan de tekst woord voor 
woord op de vitrine van de galerie wordt 
weergegeven, enkel leesbaar vanuit de gale-
rieruimte), 67 papieren documenten (waar-
van een aantal ingekaderd en een aantal in 
een bruine map opgeborgen zijn), een 16 
mm-film getiteld MTL-DTH, en een ‘catalo-
gus’ die in de loop van de tentoonstelling 
verschijnt.9 De bezoeker die door de uitnodi-
gingskaart naar de Armand Campenhout-
straat wordt gelokt en de galerie betreedt, 
krijgt in eerste instantie niets anders te zien 
dan datgene wat hij al in de hand heeft: de 
uitnodiging voor een tentoonstelling. De 
tentoonstelling omvat nog een tweede uit-
nodigingskaart, die de vertoning van de 
film MTL-DTH aankondigt. Op de kaart 
wordt de vitrine van MTL afgebeeld (gefoto-
grafeerd vanuit de galerieruimte) waarop 
de tekst van de eerste uitnodigingskaart is 
aangebracht. Als de bezoeker de tweede uit-
nodigingskaart ontvangt, neemt hij aldus 
enkel kennis van datgene wat hij al gezien 
heeft: de vitrine met de tekst van de eerste 
uitnodiging. De film zelf  handelt ook enkel 
over de vitrine van de galerie en de tekst van 

eerste uitnodigingskaart voor de tentoonstelling 
van Marcel Broodthaers, Galerie MTL, Brussel,  

13 maart – 10 april

Marcel Broodthaers, 1970
‘Le but de l’art est commercial. Mon but est également commercial. Le but (la fin) de la critique est tout aussi commercial.’

Marcel Broodthaers

tentoonstelling Galerie MTL, Brussel, 13 maart – 10 april: zicht op het exterieur van de galerie

tweede uitnodigingskaart voor de tentoonstelling 
van Marcel Broodthaers, met aankondiging van de 

vertoning van de film MTL-DTH op 10 april, de laatste 
dag van de tentoonstelling

Marcel Broodthaers

MTL-DTH, filmstills
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de eerste uitnodigingskaart. MTL-DTH 
wordt op de laatste dag van de expo gepro-
jecteerd op het etalageraam van de galerie. 
De bezoeker die de filmvoorstelling bij-
woont, krijgt dus opnieuw de aankondiging 
van de tentoonstelling te zien. Er wordt 
zovele malen hetzelfde gesteld dat het haast 
wel om niets lijkt te gaan. Net als bij 
Deblioudebliou/S en Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard is het Broodthaers om die 
tautologische woekering, die semantische 
uitholling, deze mise en abyme te doen.
 Ook de titel van de film, MTL-DTH, is daar 
een aanwijzing voor. De eerste drie letters 
vormen de betekenisloze naam van de gale-
rie van Fernand Spillemaeckers; de laatste 
drie zijn de middelste letters van de naam 
van de kunstenaar [BROO-DTH-AERS]. Wie 
op zoek gaat naar de betekenis van de naam 
‘Broodthaers’ leert dat die afgeleid is van het 
Middelnederlandse woord ‘brootate’, wat 
zoveel betekent als ‘kostganger’, ‘inwonen-
de bediende’ (letterlijk: ‘broodeter’). 
Broodthaers’ naam heeft dus wel degelijk 
betekenis, maar precies de middelste letters 
doen wat dat betreft niet ter zake. Of  de 
naam nu geschreven wordt als Broothaer(t)
s, -haars, -ars, Broodhaers, Broodthaer(t)s 
of  -aerts, hij betekent steeds hetzelfde. DTH 
is met andere woorden even zinloos als 
MTL. Met de titel van de film geeft 
Broodthaers dus aan dat hij Spillemaeckers’ 
naamgeving (mogelijk geïnspireerd door 
zijn eigen Deblioudebliou/S) goed begrepen 
heeft. De kunstenaar en de galerist zitten 
duidelijk op dezelfde golflengte.

4. BCD

Broodthaers’ eerste MTL-tentoonstelling is 
evenwel niet beperkt tot twee uitnodigings-
kaarten, een tekst op de vitrine, een film en 
een catalogus. In de galerie in de Armand 
Campenhoutstraat zijn tevens 67 papieren 
documenten aanwezig. Een aantal is in 
twee kaders aan de muur bevestigd; een 
ander aantal is eveneens in een kader gevat 
die op twee schragen ligt; ten slotte omvat 
de installatie ook een bruine map waarin 
enkele papieren zijn opgeborgen.
 In de drietalige catalogus (Nederlands, 
Frans en Engels) die in de loop van de ten-
toonstelling verschijnt, worden de achter 
plexiglas gepresenteerde (en ingekaderde) 
documenten van een meticuleuze beschrij-
ving voorzien.10 Een voorbeeld: ‘Le 
Perroquet t.d. rat. et surch. au magicolor 
jaune’. Over dit document vernemen we 
dus dat het de titel ‘De papegaai’ draagt, 
getypt is (t.d.), en delen bevat die doorge-
haald (rat.) en verbeterd (surch.) zijn, en 
wel met gele stift. Alle geëxposeerde docu-
menten worden op die manier tot in het 
absurdste detail beschreven. Over de in de 
map weggestopte documenten komt de 
lezer van de catalogus daarentegen slechts 
het volgende te weten: ‘16 stuks in een map, 
met dezelfde kenmerken’. Enerzijds spaart 
Broodthaers geen enkele moeite om 51 
documenten te ontsluiten, anderzijds ver-
bergt hij op haast achteloze wijze zestien 
‘stuks’. Als de documenten in de bruine 
map in wezen ‘dezelfde kenmerken’ bezitten 
als de ingekaderde documenten, waarom 
worden ze dan niet evengoed toegankelijk 

gemaakt? De omgekeerde vraag is eveneens 
legitiem: als de ingekaderde documenten 
‘dezelfde kenmerken’ vertonen als de docu-
menten in de bruine map, waarom worden 
ze dan niet evengoed ontoegankelijk 
gemaakt? Broodthaers wil precies op die 
arbitrariteit wijzen. Door te stellen dat alle 
documenten – de zichtbare én de onzichtba-
re – aan dezelfde kenmerken beantwoorden, 
wijst de kunstenaar erop dat de keuze voor 
een bepaalde manier van tentoonstellen op 
willekeur berust. Die interpretatie wordt nog 
door een ander gegeven bevestigd. Nadat de 
diamantair en verzamelaar Isi Fiszman de 
volledige tentoonstelling heeft aangeschaft, 
besluit Broodthaers de catalogus te voorzien 
van een supplement – een brief  gericht aan 
Fernand Spillemaeckers. Hierin maakt hij 
gewag van een object dat tot dan toe volle-
dig aan het zicht van de bezoeker was ont-
trokken: een doos met documenten waaruit 
de 67 items voor de tentoonstelling waren 
gekozen. Broodthaers onthult het bestaan 
ervan en stelt dat hij deze doos gratis en 
voor niets heeft geschonken aan de koper 
van de MTL-installatie. Over de bruine map 
is tenminste geweten dat ze 16 items bevat; 
over de doos is niets bekend, behalve dat ze 
meerdere documenten bevat en van een 
achterkamertje in MTL overgebracht is 
naar de private vertrekken van een collecti-
oneur. Beide, de map en de doos, hebben 
gemeen dat ze de betekenis van de exhibitie 
van de 51 documenten fundamenteel in 
vraag stellen. Als de selectie van documen-
ten uit de doos werkelijk belangrijk zou zijn 
geweest, waarom moest die doos dan ook bij 
de transactie tussen de galerist, de kunste-
naar en de verzamelaar worden betrokken? 
Elke toekenning van betekenis aan de geëx-
poseerde documenten wordt op die manier 
de pas afgesneden. Het is een vorm van uit-
holling van betekenis, zoals Broodthaers die 
eerder – weliswaar op een andere wijze – 
betrachtte met Deblioudebliou/S, Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard en de eindeloze 
heropvoering van de tekst van de uitnodi-
gingskaart van zijn eerste MTL-expo.11

 De vraag naar de zinvolheid van de ten-
toonstelling wordt ook door de documenten 
zélf  opgeroepen, wat meteen aanleiding 
geeft tot een bijkomende duiding van 
Broodthaers’ MTL-tentoonstelling. De inge-
kaderde papieren betreffen onder meer 
droedels, geschreven, geschetst of  getekend. 
Het zijn (voorbereidende of  becommentari-
erende) notities in functie van reeds gereali-
seerde projecten zoals Le Corbeau et le Renard 
(1968) en Un coup de dés… (1969). De mees-
te documenten zijn evenwel afgedankte ver-
sies van gedichten die in zijn dichtbundels 
Bête noire (1961) en Pense-Bête (1963-
1964) terecht zijn gekomen of  die nooit 
werden gepubliceerd. Deze laatste vaststel-
ling brengt Broodthaers’ tentoonstelling in 
MTL in direct verband met zijn eerste solo in 
de galerie Saint-Laurent in Brussel. In 1964 
had hij ettelijke exemplaren van zijn dicht-
bundel Pense-Bête in kalk vastgezet zodat ze 
niet meer konden worden doorbladerd en 
onleesbaar werden, zich afvragend ‘of  hij 
ook niet eens iets zou kunnen verkopen en 
slagen in het leven’. De rest van de tekst is 
bekend: ‘Uiteindelijk kwam ik op het idee 
om iets onoprechts uit te vinden en ik ben 
meteen aan de slag gegaan’.

In 1970, na zes jaar actief  te zijn geweest als 
beeldend kunstenaar, blikt Marcel 
Broodthaers terug op het ‘onoprechte’ begin 
van zijn carrière en besluit hij een versie 2.0 
van zijn debuut te maken. Dat blijkt uit het 
feit dat hij met de overblijfselen van (onder 
meer) zijn dichterlijke productie een nieuw 
werk maakt, zoals hij in 1964 een sculptuur 
had gemaakt met de restoplage van zijn 
dichtbundel Pense-Bête. Broodthaers voert 
aldus de polemische inzet nog op: zijn debuut 
maakte hij met een afgewerkt product, in 
1970 werkt hij met het restafval.
 Bijkomend bewijsmateriaal voor deze 
interpretatie kan worden gevonden in het 
eerste nummer van MTL-Aktuele kunst/
MTL-Art Actuel, dat in maart 1970 wordt 
uitgegeven door Fernand Spillemaeckers.12 
Het nummer vangt aan met een Dédicace 
van Marcel Broodthaers die uit twee delen 
bestaat. Het eerste deel is een herdruk van 
zijn polemische tekst Moi aussi, je me suis 
demandé… uit 1964. Het tweede deel is geti-
teld à MTL ou à BCD en gaat als volgt: ‘Le but 
de l’art est commercial. Mon but est égale-
ment commercial. Le but (la fin) de la criti-
que est tout aussi commercial. Gardien de 
moi-même et des autres, je ne sais vraiment 
où donner du pied. Je n’arrive plus à servir 
tous ces intérêts en même temps… d’autant 
plus que des pressions inattendues modi-
fient en ce moment le marché (qui a déjà 
tant souffert)…’ Niet alleen door de ingredi-
enten van zijn twee dichtbundels en andere 
schetsen van voorbije projecten (deels) ten-
toon te stellen, maar vooral door de combi-
natie van beide even ironische als twistzieke 
teksten, geeft Broodthaers aan pas op de 
plaats te willen maken en zijn uitgangspun-
ten opnieuw te willen toetsen. Wat is het 
bilan? Na zes jaar kunstenaarschap is de 
toon niet bepaald milder geworden. Nog bij-
tender dan in 1964 wijst Broodthaers op 
het mercantiele karakter van het kunstbe-
drijf. Op ronduit sarcastische wijze wordt de 
kunstmarkt te kijk gezet: ‘onverwachte 
druk verandert de kunstmarkt (die al zoveel 
geleden heeft)…’. In zijn uithaal betrekt hij 
bovendien niet alleen de kunst, de kunste-
naar en de kunstmarkt, maar ook de kunst-
kritiek – een facet dat onvermeld bleef  op de 
uitnodigingskaart van zijn eerste solo.
 Broodthaers zou zichzelf  niet zijn als hij 
aan die schampere beschouwingen niet ook 
een commentaar betreffende zijn gastheer 
zou hebben verbonden. In 1964 betrok hij 
de uitbater van de galerie Saint-Laurent op 
de volgende wijze in zijn sardonisch mani-
fest: ‘Au bout de trois mois je montrai ma 
production à Ph. Edouard Toussaint, le pro-
priétaire de la galerie Saint-Laurent. Mais 
c’est de l’Art, dit-il et j’exposerais volontiers 
tout ça.’ Broodthaers wentelde zijn verant-
woordelijkheid als kunstenaar af  op diege-
ne die het aan de man moest brengen. Het 
was Philippe-Edouard Toussaint – en niet de 
kunstenaar – die zijn objecten als kunst 
bestempelde en aanbood om ze te verkopen. 
In 1970 volstaat Broodthaers met een korte 
titel waarin tweemaal drie letters voorko-
men: à MTL ou à BCD. Het is verleidelijk om 
BCD als een lege betekenaar te lezen, net 
zoals MTL en DTH. Broodthaers heeft het 
alfabet ooit als ‘een teerling met 26 kanten’ 
omschreven.13 Op poëtische wijze vatte hij 
zo een belangrijke les van het structuralis-
me samen, namelijk dat de relatie tussen 
betekenaar (bijvoorbeeld een combinatie 
van letters) en betekenis arbitrair is. Een 
willekeurige combinatie van letters is steeds 
door conventie – en nooit in essentie! – bete-
kenisvol of  betekenisloos. Een worp met de 
teerling van het alfabet kan dus een beteke-
nisloze combinatie opleveren, zoals BCD. 
Dat zou de suggestie kunnen zijn die 
Broodthaers ons aan de hand wil doen.
 De inhoudsopgave van het eerste MTL-
magazine laat evenwel toe BCD nog op een 
andere manier te duiden: de B staat voor 
Buren, de C voor Claura en de D voor 
Develing, de namen van de auteurs van drie 
van de vijf  teksten in het eerste nummer. In 
het daaropvolgende MTL-magazine ver-
schijnt een tekst van de Franse kunstcriti-
cus René Denizot, die ook in aanmerking 
komt als D.14 Als deze lectuur van de drielet-
tercombinatie juist is, dan heeft Broodthaers 
ons willen attenderen op de ideologische 
agenda van Fernand Spillemaeckers, die de 
kunstenaar Daniel Buren, de kunstcritici 
Michel Claura en René Denizot, en de ten-
toonstellingsmaker Enno Develing 
omstreeks 1970 als zijn maîtres à penser 
beschouwt. Niet alleen tekenen ze present 
in de eerste twee MTL-magazines, van hen 

zijn ook teksten te horen op de geluidsband 
die deel uitmaakt van Spillemaeckers’ eer-
ste expo, Concepten. Op die theoretische 
vooringenomenheid wil Broodthaers ons 
mogelijk wijzen. Met de enigmatische letter-
combinatie BCD kan de intellectuele doop-
ceel van Spillemaeckers worden gelicht – 
diens verknochtheid aan links-radicale 
denkers. Zo gezien biedt zelfs een betekenis-
loze lettercombinatie geen garantie dat ze 
niet tot een kritische stellingname aanlei-
ding geeft die een artistiek en intellectueel 
project in het hart kan treffen.

Noten

 1  Op 29 oktober 1969 vraagt Adolf  Merckx, 
coördinator van Celbeton, in een brief  aan 
Fernand Spillemaeckers om tentoon te stellen 
bij de Dendermondse kunstkring: ‘Als ik uw 
echtgenote en uzelf  goed begrepen heb, maakt 
gij schilderijen in één vlakke kleur.’

 2  De tentoonstelling Concepten vindt plaats van 
10 januari tot 4 februari 1970 in Celbeton in 
Dendermonde. Op 30 december 1969 richt 
verzamelaar Herman Daled een brief  aan 
Fernand Spillemaeckers waaruit blijkt dat 
Marcel Broodthaers hem op de hoogte heeft 
gebracht van de Dendermondse manifestatie. 
Over Concepten en de geschiedenis die eraan 
voorafging, organiseerden Koen Brams & Dirk 
Pültau de tentoonstelling De doorbraak van de 
‘conceptuele kunst’ in België. Het geval Fernand 
Spillemaeckers. Deel 1: Naar een ‘marxistisch 
formalisme’ in Museum M, Leuven, 12 
september – 11 november 2013.

 3  Sophie Richard, Unconcealed. The International 
Network of  Conceptual Artists 1967-1977. 
Dealers, Exhibitions and Public Collections, 
London, Ridinghouse, 2009, p. 109.

 4  Ibid., p. 110.
 5  De tentoonstelling vindt plaats van 2 tot 20 

december 1969 in de Wide White Space 
Gallery in Antwerpen. Bij de bespreking van 
deze expo heb ik gebruikgemaakt van de 
beschrijving van Anny De Decker, in: Marcel 
Broodthaers (tentoonstellingscatalogus), Paris, 
Galerie Nationale du Jeu de Paume, 1991, pp. 
140-141.

 6  Zie ook: Frederik Leen, ‘Zonder woorden’. Marcel 
Broodthaers’ Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard, in: idem (red.), Marcel Broodthaers in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, Departement voor Moderne Kunst, Cahiers 
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, nr. 7, Brussel, 2010, pp. 15-39. 

 7  Op 7 december 1969 richt Fernand 
Spillemaeckers een brief  aan Adolf  Merckx: 
‘Zoals beloofd zend ik u hiermee het 
programma van wat ik voor te stellen heb als 
tentoonstelling, voor volgende maand. Ik meen 
dat dit interessanter zal zijn dan enkel maar 
lege doeken.’ In deze brief  wordt voor het eerst 
de naam van zijn (nog te openen) galerie 
vermeld.

 8  Ik ontleen deze term aan Frederik Leen, zie zijn 
inleiding De Broodthaersverzameling uitgepakt, 
in: idem (red.), op. cit. (noot 6), pp. 15-39.

 9  De tentoonstelling is uitermate gedetailleerd 
beschreven door Anne Rorimer, The Exhibition 
at the MTL gallery in Brussels, March 13 – April 
10, 1970, in: October, nr. 42, herfst 1987, pp. 
101-125. Verder heb ik dankbaar 
gebruikgemaakt van de beschrijving van de 
MTL-installatie in de tentoonstellingscatalogus 
Marcel Broodthaers, op. cit. (noot 5), pp. 
146-153. In laatstgenoemde publicatie worden 
68 in plaats van 67 geëxposeerde bladen 
genoemd. Het Centre Pompidou verwierf  de 
installatie in 1985. Op de website wordt gewag 
gemaakt van 67 bladen. De beschrijving van 
de installatie is gebaseerd op de informatie die 
de huidige eigenaar over het werk verschaft.

 10  Marcel Broodthaers, Brussel, MTL, 1970.
 11  De doos uit het achterkamertje van MTL 

bevindt zich niet in de collectie van het Centre 
Pompidou. Werd ze niet te koop aangeboden? 
Was ze zoekgeraakt? Of  heeft ze nooit bestaan? 
Voorlopig hebben we hier het raden naar.

 12  MTL-Aktuele kunst/MTL-Art Actuel, Brussel, 
MTL, maart 1970.

 13  Zie Anny De Decker, in: Marcel Broodthaers 
(tentoonstellingscatalogus), op. cit. (noot 5), p. 
140: ‘Broodthaers avait fait un Projet de reliure 
pour un coup de dés avec la mention ‘L’Alphabet 
est un dé à 26 faces’ accompagnée de dessins 
de 27 dés couverts de lettres.’

 14  Deze interpretatie ontleen ik aan Laurence 
Pen, in: Des stratégies obliques. Une histoire des 
conceptualismes en Belgique, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2015, p. 93 e.v. Voor 
Pen verwijst BCD ondubbelzinnig naar Daniel 
Buren, Michel Claura en René Denizot. 
Alhoewel deze interpretatie plausibel is, moet 
ze met de nodige reserve worden benaderd.

Bovenstaande tekst werd geschreven in 
opdracht van P////AKT – Platform for con-
temporary art in het kader van het tentoon-
stellings- en publicatieproject Pense-Bête. 
Voor meer info over het project en over  
P////AKT, zie www.pakt.nu.

Marcel Broodthaers

tentoonstelling Galerie MTL, Brussel, 13 maart – 10 april: 
een van de documenten gepresenteerd aan de muur

Marcel Broodthaers

tentoonstelling Galerie MTL, Brussel, 13 maart – 10 april:  
een van de documenten gepresenteerd in de ruimte
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FIEKE KONIJN

Het Stedelijk Museum in Amsterdam koes-
tert een historische relatie met de Zwitserse 
kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991). 
Tinguely speelde een centrale rol in twee 
tentoonstellingen van het museum die 
inmiddels tot de canon van de tentoonstel-
lingsgeschiedenis worden gerekend: 
Bewogen beweging (1961) en Dylaby (1962). 
Evenals de Cobra-tentoonstelling van 1949 
hebben deze in hoge mate het beeld van het 
directoraat van Willem Sandberg (1945-
1963) gevormd. Hierna heeft Tinguely ech-
ter slechts eenmaal, in 1973, een solo-expo-
sitie in het Stedelijk gehad. De grote 
overzichten van zijn werk die bijvoorbeeld in 
1982-1983 en 1987-1988 langs Europese 
steden reisden, zijn aan het Stedelijk voorbij-
gegaan.1 Evenmin heeft het museum na 
1974 nog aankopen gedaan van zijn werk, 
wat onverlet laat dat Tinguely via schenking 
en aankoop met dertien – voornamelijk 
vroege – werken goed in de collectie is verte-
genwoordigd. Naast de genoemde histori-
sche tentoonstellingen heeft ook deze collec-
tiekern het mogelijk gemaakt dat het 
Stedelijk participeert in de retrospectieve 
Jean Tinguely – Machine spektakel, die in nauwe 
samenwerking met Museum Tinguely in 
Basel tot stand is gekomen. De expositie deed 
eerst Museum Kunstpalast in Düsseldorf  aan 
en is thans in een ietwat gewijzigde samen-
stelling in Amsterdam te zien.
 Het is zo’n veertig jaar geleden dat 
Tinguely in het Stedelijk Museum een ruim 
museaal eerbetoon kreeg en de invalshoek 
blijkt danig verschoven te zijn. De ambitie 
van het huidige project is om zijn performan-
ces en zijn vindingrijke gebruik van diverse 
media centraal te stellen, evenals zijn samen-
werkingsverbanden met andere kunste-
naars. Via deze tot nu toe nauwelijks belichte 
aspecten wordt Tinguely opgevoerd als pio-
nier van een op mediastrategie en spektakel 
gericht kunstenaarschap dat zich in volle 
omvang zou manifesteren in de late twintig-
ste eeuw. Afgaand op de Amsterdamse titel 
Machinespektakel lijkt het Stedelijk dit meer te 
willen benadrukken dan Museum Kunst-
palast in Düsseldorf, dat het bij het meer neu-
trale Jean Tinguely. Super Meta Maxi hield. 
Het Stedelijk borduurt daarmee voort op de 
lijn die werd ingezet met de recente expositie 
over ZERO, waarin het performatieve en 
mediagenieke karakter van de ZERO-projecten 
eveneens sterk werd beklemtoond.

Een theatraal parcours

De Amsterdamse versie van de tentoonstel-
ling is in meerdere opzichten heel geslaagd. 
Binnen een hoofdzakelijk chronologische 
opzet worden een aantal artistieke strate-
gieën thematisch belicht. Daarbij is gebruik-
gemaakt van veel secundair beeldmateriaal 
dat niet eerder geëxposeerd werd, waaron-
der tal van filmfragmenten die grotendeels 
uit het archief  van het Museum Tinguely 
afkomstig zijn. De educatieve begeleiding is 
gericht op verschillende publieksgroepen: 
wie het te veel vindt om de talrijke informa-
tieve teksten te lezen, kan zich van een gra-
tis audiotour bedienen die informatie op een 
toegankelijker niveau biedt. Een inleidend 
overzicht krijg je in de introductiezaal, met 
citaten, filmpjes en een chronologische 
synopsis. In de catalogus is een middenweg 
gevonden tussen een royaal geïllustreerd 
publieksboek met introducerende teksten 
over de verschillende thema’s in de expositie 
en acht meer specialistische artikelen. 
Verder hebben de ‘Blikopeners’, de jonger-
engroep die met een ‘open mind voor kunst’ 
activiteiten in het museum organiseert, in 
de familieruimte tekenmachine gebouwd, 
een Tinguely waardig, waar druk gebruik 
van wordt gemaakt.
 Het traject van de expositie is zo ontwor-
pen dat de nadruk steeds sterker komt te lig-
gen op de performatieve aspecten van 
Tinguely’s oeuvre. Op zijn weg naar de 
expositie op de eerste verdieping van het 
oude museumgebouw wordt de bezoeker 
begroet door vijf  bewegende, verlichte 

kroonluchters die in het trappenhuis zijn 
opgehangen. Met hun vrij grove, repetitieve 
vormen behoren ze tot het opdrachtenwerk 
waarmee Tinguely in de jaren tachtig zijn 
projecten financierde. In deze rumoerige 
ontvangstruimte zijn ze daarom het best op 
hun plaats. Bovenaan de trap gekomen 
slaat de bezoeker rechtsaf  en stapt hij de 
tentoonstelling binnen, die de volledige 
westvleugel van het gebouw in beslag 
neemt en eindigt in de erezaal. Terwijl de 
eerste zaal met werk uit Tinguely’s beginpe-
riode nog een ingetogen karakter heeft, ver-
snelt het ritme gaandeweg via zijn – nu stil-
staande – tekenmachines naar zalen waarin 
met geluid en beweging een steeds sterker 
beroep op de zintuigen wordt gedaan. De cli-
max wordt bereikt in de verduisterde ere-
zaal van het museum, waar Mengele – 
Totentanz uit 1986 over de volle lengte van 
de zaal staat opgesteld. Dit nooit eerder door 
Basel uitgeleende werk bestaat uit veertien 
bewegende sculpturen die zijn samenge-
steld uit het puin dat Tinguely uit een afge-
brande boerderij bij zijn Zwitserse woon-
plaats haalde: zwartgeblakerde balken en 
machineonderdelen, aangevuld met objets 
trouvés als dierlijke botten en schedels. Voor 
de middelste, grootste sculptuur gebruikte 
hij een maispersmachine van het merk 
Mengele, inderdaad de familie waaruit de 
beruchte concentratiekamparts Josef  
Mengele stamt. Wanneer deze danse maca-
bre in beweging komt, produceren de 
machines een geknars dat door merg en 
been gaat. Na deze neerdrukkende ervaring 

komt de bezoeker weer in het lichte trappen-
huis terecht. Het contrast met de kroon-
luchters kan haast niet groter zijn. 

Inrichtingskwesties

Een veelgehoorde reactie op de expositie luidt 
dat het zo jammer is dat de meeste objecten 
helemaal niet meer mogen bewegen, of  in 
ieder geval slechts korte tijd, na een ruim 
interval. Ze zijn te gevoelig voor slijtage. Voor 
een oeuvre waarin beweging en de daarbij 
horende geluidseffecten zo’n belangrijke rol 
spelen, betekent dat een onherroepelijke 
musealisering. Ook valt er vanwege die 
kwetsbaarheid niet te ontkomen aan sokkels, 
plateaus, vitrines en paaltjes om het publiek 
op afstand te houden. Hoe anders het eraan 
toeging op exposities over kinetische kunst in 
de jaren vijftig en zestig, is te zien op de vele 
historische foto’s in de catalogus. De mobiles 
van Alexander Calder hingen toen veel lager 
dan nu gebruikelijk is en Tinguely’s machi-
nes stonden doorgaans op de grond, zodat 
het publiek er zich vrijelijk tussen kon bewe-
gen of  de apparaten kon bedienen. Toch 
slaagt de huidige expositie erin een al te ste-
riele white cube-presentatie te vermijden. Dat 
gebeurt via de al beschreven theatrale regie, 
maar ook door toevoeging van blow-ups en 
bewegend beeld. Geduldig wachten op het 
moment suprême van de beweging heeft 
trouwens ook zijn pluspunten. Je staat letter-
lijk langer stil bij een werk en krijgt daardoor 
meer oog voor de sculpturale kwaliteit ervan.

De eerste zaal van de expositie, met 
Tinguely’s vroegste kinetische experimen-
ten, is het meest esthetisch ingericht. 
Ritmisch verstrooid over de twee lange witte 
wanden van de zaal hangen zijn Méta-
mécaniques uit de vroege jaren vijftig. Het 
zijn panelen waarop bewegende vormen op 
onvoorspelbare wijze steeds andere compo-
sities genereren. Hun titels verwijzen naar 
coryfeeën van de abstracte schilderkunst, 
zoals Malevich of  Kandinsky. Het was niet 
de bedoeling dat de mechaniekjes waarmee 
de vormen worden aangedreven zichtbaar 
zouden zijn; ze zijn dan ook onder brede 
witte plinten weggewerkt. Tinguely’s herin-
terpretatie van de abstracten – deels hom-
mage, deels ironie – krijgt hier nog een extra 
laag doordat de spreiding van de werken 
over de wanden verwijst naar historische 
avant-gardepresentaties. Tegenover de vrij 
gelikte uitvoering van deze ‘kinetische reli-
efs’ vertegenwoordigen de meta-mechani-
sche objecten in dezelfde zaal een belangrij-
ke volgende stap. Het zijn ijle, fragiele 
draadconstructies waarin ronddraaiende 
tandwielen via stangetjes kleurvormen 
aandrijven. De motortjes zijn dit keer in het 
zicht gelaten. Vormgeving en motoriek val-
len nu volledig samen. De tandwielen doen 
denken aan de schoepen van een watermo-
len, of  het mechaniek van een horloge, voor 
een Zwitser geen onwaarschijnlijke inspira-
tiebronnen.2 Vergelijkbare werken van 
Tinguely waren in 1954 aanwezig op Le 
mouvement, de baanbrekende tentoonstel-
ling van kinetische kunst in Galerie Denise 
René in Parijs, georganiseerd met medewer-
king van kunstenaar Victor Vasarely en de 
in Parijs verblijvende kunsthistoricus 
Pontus Hultén. Met de middelen van de 
machine weten deze objecten te ontsnap-
pen aan de precisie en dwang van de machi-
ne – hun bewegingen zijn volstrekt nutte-
loos. Voor Hultén was dit een reden om ze 
als volstrekt revolutionair te typeren.3 
Noodgedwongen worden ze nu stilstaand 
en in vitrines gepresenteerd, waardoor ze 
meer sculptuur dan machine worden, al 
kan men zich wel voorstellen hoe schokke-
rig en onvoorspelbaar zij moeten hebben 
rondgewenteld. Wat het weglaten van een 
vitrine oplevert, blijkt bij het wandwerk 
Moulin á prière, Elément détaché III uit 1954, 
de vroegste Tinguely in de collectie van het 
Stedelijk: de ervaring is daar bijna tactiel.
 De tweede en de derde tentoonstellings-
zaal zijn achtereenvolgens aan de tekenma-
chines en de autodestructieve manifestaties 
gewijd, twee inventies waarmee Tinguely 
zich volgens Hultén, zijn levenslange promo-
tor, een vaste positie in de kunstgeschiedenis 
heeft verworven. Van de tekenmachines, de 
zogenaamde méta-matics, zijn er ongeveer 
twintig gebouwd. Ze zijn veel robuuster 
doordat ze met drijfriemen worden aange-
dreven en brengen dit keer wél iets voort, al 
blijft het product volkomen onvoorspelbaar. 
In tegenstelling tot gewone machines, die 
steeds hetzelfde herhalen, zijn ze niet repeti-
tief. Drie ervan, de nummers 10, 17 en 20, 
zijn in zaal twee opgesteld. De eerste versies 
exposeerde Tinguely in juli 1959 bij Galerie 
Iris Clert in Parijs, enkele weken voor het 
tachisme op de tweede documenta in Kassel 
triomfen zou vieren, onder de titel Les Méta-
Matics de Tinguely: les sculptures qui peignent. 
De tekst op de uitnodiging spreekt boekde-
len: ‘Libérez-vous en créant vous-même vos 
oeuvres d’art.’ In oktober van dat jaar 
demonstreerde Tinguely Méta-Matic No. 17 
op de stoep voor het Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, ter gelegenheid van de 
biënnale aldaar. Een nummer van Paris 
Match in een van de vitrines laat een repor-
tage hiervan zien met een bewonderende 
Danny Kaye. Omdat Bewogen beweging pas 
een paar zalen verderop aan de orde komt, 
zal niet iedereen zich realiseren dat het deze 
nummer 17 was waarmee Tinguely in 1961 
tijdens die expositie een demonstratie gaf  in 
het restaurant van het Stedelijk. De kleine 
Méta-Matic No. 10 was ook op de expositie 
aanwezig en werd na afloop door het 
Stedelijk verworven.4 Deze machines mogen 
evenmin nog bewegen. Om te evoceren wat 
zij teweegbrachten, werd in deze zaal een 
wandvullende foto van Tinguely’s perfor-

zicht op ‘Jean Tinguely – Machinespektakel’, Stedelijk Museum, Amsterdam: eerste zaal
aan de wand: verschillende Méta-mécaniques; rechts vooraan: de meta-mechanische sculptuur ‘Zonder titel’, 

1954, privécollectie Potsdam; links achteraan: ‘Méta-Herbin’, 1955, Fondation Gandur pour l’Art, Genève

Tinguely in het Stedelijk Museum, inrichting als 
interpretatie

zicht op ‘Jean Tinguely – Machinespektakel’, Stedelijk Museum, Amsterdam: zaal met de tekenmachines
van voor naar achteren: Méta-Matic No. 17, 1959, collectie Moderna Museet, Stockholm; Méta-Matic No. 20, 

1959/60, All Art Collection; Méta-Matic No. 10, 1959, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam
aan de wand: foto’s van de performance-lezing ‘Art, Machine and Motion’, ICA, Londen, 12 november 1959
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mance Art, Machines and Motion aange-
bracht, uitgevoerd in 1959 in het Londense 
ICA. Het geamuseerde publiek wordt er 
bedolven onder de eindeloze beschilderde 
stroken papier die uit de trapmachine Méta-
Matic No. 18 (Super-Cyclo-Méta-Matic) rol-
den. Op de tegenoverliggende wand hangen 
een aantal door méta-matics geproduceerde 
tekeningen, veelal gesigneerd door Tinguely, 
al of  niet samen met Yves Klein, Hultén en 
anderen. Terecht zijn ze als conventionele 
tekeningen ingelijst en opgehangen; dat ver-
sterkt het subversieve van de hele opzet. 
Verbindend thema tussen de objecten in 
deze zaal is het onderuithalen van het 
auteurschap, door originaliteit in te ruilen 
voor mechanische productie en individuali-
teit voor collectieve productie. Tinguely’s 
verschillende ideeën over doe-het-zelfkunst 
worden verder geïllustreerd met zijn octrooi-
aanvraag in 1961 voor een (over de schou-
der) draagbare méta-matic, en met de multi-
pel Maschinen bild Haus Lange (Do-it-yourself  
sculpture) uit 1960, een méta-mécanique 
die in een oplage van driehonderd werd 
geproduceerd en voor deze gelegenheid vol-
gens de aanwijzingen van het bouwpakket is 
uitgevoerd. 

De rol van beeldmateriaal

Vanaf  dit punt worden in vrijwel iedere zaal 
foto’s of   bewegend beeld – uitsluitend histo-
risch materiaal – ingezet bij de opstelling. 
Het is de meest geëigende manier om de per-
formatieve aspecten van Tinguely’s werk te 
demonstreren, maar dient tevens om aan te 
tonen hoe overwogen hij dit materiaal inzet-
te om zijn eigen beeldvorming te sturen. De 
geënsceneerde foto van 1959 waarop hij 
zogenaamd vanuit een vliegtuigje zijn mani-
fest Für Statik over Düsseldorf  uitstrooit, is 
daar een voorbeeld van. Zelfs bij interventies 
van de politie zorgt hij ervoor dat hij goed op 
de foto komt te staan. Een deel van de films 
moet bovendien als zelfstandig kunstwerk 
worden gezien. Zulke producties worden 
onder meer getoond in de derde zaal, die 
gewijd is aan Tinguely’s autodestructieve 
performances. De vroegste van deze acties is 
Homage to New York en vond plaats in New 
York op 17 maart 1960, een jaar vóór 
Bewogen beweging. Kort daarop volgden 
Étude pour une fin du monde No. 1 in 1961 in 
Museum Louisiana (Humlebaek), en Study 
for an End of  the World No. 2 in 1962 in de 
woestijn van Nevada. De laatste is La Vittoria 
voor de Dom van Milaan in 1970. Bijeen-
gebracht in één ruimte zorgen de films 
allicht voor veel visueel en auditief  spekta-
kel. De omstandigheden waaronder deze 
acties plaatsvonden (en hun onderlinge ver-
schillen) worden echter niet belicht, waar-
door ze toch enigszins in het anekdotische 
dreigen te blijven steken. Ook de rol van het 
Stedelijk in de bemiddeling van Tinguely’s 
werk komt zo niet in het juiste perspectief  te 
staan. Zo had de wetenschap dat Tinguely 
van het MoMA carte blanche kreeg voor een 
project in de beeldentuin – op voorspraak 
van conservator Peter Selz, met instemming 
van directeur René d’Harnoncourt en met 
volle inzet van het museumpersoneel – de 
voorhoedepositie kunnen relativeren die het 
Stedelijk in het exposeren van Tinguely’s 
werk zou hebben gehad. Ook over de context 
waarbinnen de acties plaatsvonden, ver-
neem je weinig. In New York opereerde 
Tinguely binnen een museaal kader, wat 
nog onderstreept werd doordat een select 
gezelschap genodigden uit de kunstwereld 
aanwezig was. Study No. 2 daarentegen 
vond plaats op uitnodiging van zender NBC. 
De registratie ervan werd op 6 april 1962 als 
aflevering van het televisieprogramma David 
Brinkley’s Journal uitgezonden, en bereikte 
aldus een massapubliek. In tegenstelling tot 
de twee voorgaande acties volgde deze per-
formance een duidelijk script. De tv-film 
begint met beelden van het consumptie-
walhalla in Las Vegas en het sprokkelen van 
junk, en toont vervolgens de aankomst van 
de karavaan van pers en media in de woes-
tijn, en de beraadslagingen van Tinguely en 
zijn partner Niki de Saint Phalle. Dan volgt 
het hoogtepunt met de explosies. De sym-
boolfunctie van deze actie was ook veel ster-
ker, want in de lucht vlogen hoofdzakelijk 
consumptiegoederen, bijvoorbeeld een ijs-
kast. Na de vernietiging was de performance 
een louter mediaal voortbestaan beschoren. 
Evenals bij de vorige twee autodestructies 
ging er tijdens de actie een en ander mis – 
enige klunzigheid hoorde nu eenmaal bij de 

strategie. Zo verbaasde Billy Klüver, 
Tinguely’s assistent in New York, zich erover 
hoe Tinguely met totale minachting voor de 
principes van de mechanica te werk ging en 
zodoende zelf  de boel saboteerde.5

 De route vervolgt langs vier kleine zaal-
tjes met materiaal over de exposities 
Bewogen beweging (1961) en Dylaby (1962) 
in het Stedelijk Museum. In de eerste hangt 
het uit junk samengestelde Ballet des pauvres 
aan het plafond, dat alleen aanwezig was op 
Rörelse i Konsten, de Stockholmse versie van 
Bewogen beweging. Tussen het zaaltje voor 
Bewogen beweging en dat voor Dylaby wor-
den de twee fonteinen geëxposeerd die 
jarenlang in de vijver van de museumtuin 
stonden; het ene maakte deel uit van de 
expositie van 1961 (geschonken door de 
kunstenaar), de tweede werd in 1969 ter 
vervanging van het eerste, versleten exem-
plaar verworven. De oudere bezoeker zal 
een nostalgische herinnering koesteren aan 
hun vrolijk ronddraaiende waterstralen, de 
jongere generatie moet hun oorspronkelijke 
functie afleiden uit grote foto’s.6 De exposi-
ties Bewogen beweging en Dylaby zijn in de 
afgelopen jaren meermaals in het Stedelijk 
heropgevoerd. Bijzonder is nu dat aan de 
affiches, catalogi en krantenberichten, en 
aan de foto’s en films die Ed van der Elsken 
van beide manifestaties maakte, fragmen-
ten van een onvoltooid filmproject van 
Louis van Gasteren zijn toegevoegd. Toch 
wist Van der Elsken de reacties van het 
publiek, vooral van de Amsterdamse kinde-
ren, nog het beste te vangen. In de perscom-
mentaren ging, naast de gebruikelijke sne-
ren richting Sandberg, veel aandacht uit 
naar de spektakelmomenten. Zo lezen we in 
het Algemeen Handelsblad van 18 maart 
1961 dat Méta-Matic No. 17 bij de demon-
stratie door Tinguely als een bezetene teke-
ningen produceerde. Intussen vulde de bal-
lon zich met uitlaatgassen van de 
benzine motor om vervolgens met een luide 
knal uiteen te spatten, waarna een parfum-
geur zich door het restaurant verspreidde.  
 Enigszins tegen de chronologie in volgt in 
een grote hoekzaal wat als de eerste ‘perfor-
mance’ van Tinguely wordt beschouwd. Op 
13 mei 1960 vervoerde hij onder grote 
publieke belangstelling – zoals op een film-
fragment is te zien – vijf  nieuwe werken in 
een optocht van zijn atelier naar de Parijse 
Galerie des Quatre Saisons, bijgestaan door 
een vriendenschaar (inclusief  Hultén en 
Daniel Spoerri). Daarvan staan hier Le 
Cyclograveur (1960) en het prachtige Gismo 
(1960, collectie Stedelijk Museum) opge-
steld. Net zoals destijds in de galerie zijn de 
machines zo belicht dat hun lijnenspel op de 
wand wordt geprojecteerd (zie de foto in de 
catalogus, p. 68). Na een zaal met assembla-
gesculpturen en een met zwarte sculpturen 
die laten zien hoe Tinguely varieerde op zijn 
thema’s, volgen nog zalen over de samen-
werkingsprojecten HON – en Kathedral 
(1966, Moderna Museet, Stockholm), Le 
Crocrodrome de Zig et Puce (1977, Centre 
Pompidou, Parijs) en het utopische gesamt-
kunstwerk Le Cyclop (Milly-la-Forêt, 1969-
1994). Verbindend element tussen deze drie 
projecten is dat ze in samenwerking met col-
lega-kunstenaars tot stand kwamen en dat 
het betreedbare sculpturen zijn waarin de 
bezoeker een traject aflegt langs diverse 

attracties. Zowel HON (een reusachtige lig-
gende Nana die men via de vagina binnen-
trad) als Crocrodrome (een op een krokodil lij-
kend monster) vonden plaats onder directie 
van Hultén, het laatste project ter gelegen-
heid van de opening van Centre Pompidou. 
Als een soort staat in een staat doorbreken 
deze bouwsels de codes van het museum. 
Het is de vraag of  ze daarmee de ultieme vrij-
heid binnen de museummuren brachten, 
dan wel of  ze de opmaat hebben gevormd 
voor de latere disneyficatie van het museum. 
Vlak voor de erezaal met Mengele-Totentanz 
is ten slotte de tv-uitzending te zien van 
Tinguely’s staatsbegrafenis in Fribourg, met 
in de volgens zijn aanwijzingen geregisseer-
de optocht, behalve de begrafenisauto en 
een fanfare, ook zijn werk Klamauk (1979), 
een rijdende, lawaaierige, rokende, stinken-
de, vuurwerkspugende machinerie.

Leidmotieven

Voor Tinguely’s uiteenlopende artistieke 
strategieën is in de tentoonstelling steeds 
een bijpassende presentatievorm gezocht, 
zonder dat het tentoonstellingsdesign over-
heerst. Over de gehele linie heeft dat goed 
uitgepakt. Alleen bij Crocrodrome en het in 
een bos gelegen Le Cyclop kunnen maquettes 
en ontwerptekeningen maar ten dele een 
indruk geven van hun complexiteit. In de 
HON-zaal is men er het best in geslaagd om 
de sfeer van het project te evoceren, door de 
ontwerptekeningen, een schaalmodel van 
de Nana, blow-ups en filmfragmenten in een 
entourage te plaatsen van poezelig zachte 
vloerbedekking en gekleurde zitelementen.
 Van de verschillende aspecten en leidmo-
tieven binnen het oeuvre komen de partici-
patie van het publiek en de mediastrategie 
het duidelijkst naar voren in de expositie. 
Hierbij kan men zich wel afvragen of  het 
spektakelelement niet te sterk vanuit heden-
daags perspectief  wordt ingekleurd door het 
als onderdeel van een uitgekiende medi-
astrategie te beschouwen. In de receptie van 
de jaren zestig werd toch vooral het anar-
chistische van de acties, het opereren in 
totale artistieke vrijheid benadrukt. Voor het 
overige biedt de expositie ruimschoots de 
gelegenheid om na te gaan hoe verschillen-
de leidmotieven hernomen worden. Zo komt 
het labyrint uit de tentoonstelling Dylaby 
terug in HON en Crocrodrome, waarin de 
bezoeker als op de kermis een verrassings-
traject aflegt. Het motief  van de optocht 
komt rond 1960 voor in Le transport en 
Study No. 2, en neemt later bij de gemasker-
de carnavalsoptochten die Tinguely organi-
seerde en de optocht van medewerkers in 
Cyclop ronduit groteske vormen aan. De 
Klamauk treedt in Zwitserland trouwens nog 
steeds op bij ‘Tinguely-dagen’. Het motief  
van de destructiefilms uit de jaren zestig 
komt terug in de films over HON en 
Crocrodrome. De afbraak van deze bouwsels 
speelt in die films een even grote rol als de 
opbouw. In de film van medewerker 
Bernhard Luginbühl over Crocrodrome wordt 
het geheel na zijn ontmanteling gewoon 
terug in elkaar gezet, als bij Sisyfusarbeid.
 Te weinig komt in de expositie het vermo-
gen van Tinguely naar voren om steeds op 
de juiste locaties in de kunstwereld op te 
duiken. Ook zijn ambigue houding tegen-
over het museum als gevestigd instituut 
moet je er met zorgvuldig lezen en kijken 
uithalen, en laat zich nog het beste afleiden 
uit de overvloedige foto’s in de catalogus. 
Nu wordt in de expositie vooral de rol van 
het Stedelijk geprofileerd, waardoor het 
enorme netwerk van galeries in Düsseldorf, 
Parijs en New York, en van de musea waar 
hij aan de slag ging, een beetje onder de 
oppervlakte blijft. Of  hoe zit het bijvoor-
beeld met de rol van Hultén als intermediair 
en medeorganisator van diverse projecten?
 Ten slotte is er een aspect dat met muse-
umbeleid in bredere zin heeft te maken. De 
monografie is het format dat de museale 
praktijk overal domineert. Monografische 
exposities (van bekende kunstenaars) maken 
vanwege te verwachten publieksaantallen 
ook het meeste kans op forse subsidies, die in 
het geval van Tinguely afkomstig zijn uit het 
Nederlandse Blockbuster fonds, opgericht 
om cultureel initiatief  ‘met blockbusterpo-
tentie’ te financieren. Dergelijke tentoon-
stellingen bevestigen echter nogal eens de 
cultus van het eenzame genie. Dat is ook in 
de huidige expositie het geval. Het collectie-
ve van veel van Tinguely’s projecten blijft er 
grotendeels buiten beschouwing, wat haaks 

staat op de intentie om teamwork als aspect 
van zijn kunstenaarschap te benadrukken. 
Spoerri, Per Olof  Ultvedt, Luginbühl en 
nota bene zijn partner Niki de Saint Phalle, 
zijn hier wel erg schimmige figuren. Dit had 
enigszins opgelost kunnen worden door in 
de omringende zalen connecties met zowel 
het historische umfeld als met zijn tijdgeno-
ten te leggen. Er zit genoeg Klee, Calder, 
Schwitters, Gonzalez, Klein, Rauschenberg 
of  Kienholz in de collectie van het Stedelijk, 
alhoewel helaas nauwelijks iets van de voor 
hem zo belangrijke Marcel Duchamp. Een 
ander punt is dat de expositie een afgesloten 
eenheid in het gebouw vormt. Het is bij-
voorbeeld heel lastig om een vergelijking te 
maken met de sinistere choreografie van 
het door een machinerie aangedreven 
Manic/Love (part 1) van Jordan Wolfson, in 
de nieuwbouwzaal direct achter de oude 
erezaal, want deze is niet binnendoor te 
bereiken. In vroegere tijden, met name 
onder directeur Rudi Fuchs, werden exposi-
ties en eigen collectie inhoudelijk verweven 
via de verdeling over de zalen van het 
gebouw. Die ruimtelijke en inhoudelijke 
connecties, die natuurlijk niet al te gefor-
ceerd mogen zijn, waren juist altijd een 
sterk punt. Sinds de uitbreiding met het 
nieuwe gebouw mankeert het aan een 
goede bezoekersroute en dient het museum 
zich vooral aan als een optelsom van los-
staande exposities, die als grote publieks-
trekkers zijn opgezet, en een eigenstandige 
collectie. We zullen zien hoe dat met de 
plannen voor een nieuwe indeling van oud-
bouw en nieuwbouw opgelost gaat worden.

Noten

 1  Van de vele exposities moet de retrospectieve 
worden genoemd die in 1982-1983 Zürich, 
Londen, Brussel en Genève aandeed. Voorts de 
expositie Tinguely, samengesteld door Hultén, 
die in 1987 van start ging in Palazzo Grassi in 
Venetië en doorreisde naar Turijn en Parijs. Dit 
was ook de eerste grote tentoonstelling waarop 
Mengele-Totentanz te zien was, dat zijn première 
had beleefd in galerie Beyeler, Basel.

 2  Tinguely beschrijft de sculptuurtjes die hij als 
tiener langs een beekje in het bos maakte en die 
rondraaiden met schoepjes. Zie Anaïs Rolez, La 
métaphysique dans la sculpture de Jean Tinguely: 
mécanique, contradiction et métamorphose comme 
principes générateurs (doctoraatsthesis), Rennes, 
Université européenne de Bretagne, 2015,  
p. 18; tel.archives-ouvertes.fr/tel-01130172/
document.

 3  Pontus Hultén, Mouvement-temps ou les quatre 
dimensions de la plastique cinétique, in de 
brochure bij Le Mouvement, Galerie Denise 
René, Parijs, 1955.

 4  Méta-Matic No. 17 heeft een glorieuze tentoon-
stellingsgeschiedenis: na de biënnale van Parijs 
(1959) was het werk te zien op Bewogen beweging 
(Amsterdam, Stedelijk Museum, 1961), Rörelse i 
Konsten (Stockholm, Moderna Museet, 1962) en 
The Machine as seen at the End of  the Mechanical 
Age. Changing attitudes towards technology (MoMA, 
New York, 1968). In 1965 kwam de tekenma-
chine in de collectie van Hulténs Moderna 
Museet in Stockholm terecht.  

 5  Tinguely’s assistent Billy Klüver maakte een 
ooggetuigenverslag van zowel de voorbereidin-
gen als de performance. Zie Klüver, The Garden 
Party, in de catalogus van het MoMA, ibid.,  
pp. 169-171. Te raadplegen via: moma.
org/d/c/exhibition_catalogues/W1siZiIsIjMw 
MDI5MjkzMSJdLFsicCIsImVuY292ZXIiLCJ3d 
3cubW9tYS5vcmcvY2FsZW5kYXIvZXhoaW 
JpdGlvbnMvMjc3NiIsImh0dHBzOi8vd 
3d3Lm1vbWEub3JnL2NhbGVuZGFyL2V4aGli
aXRpb25zLzI3NzY%2FbG9jYWxlPWVuIiwiaS
JdXQ.pdf?sha=7450f26903f97a96

  Van Homage to New York blijkt één fragment, 
Suicide Carriage, bewaard te zijn gebleven in de 
collectie van het MoMA. Op 13 december was 
in filmmuseum Eye de film Homage to New York 
– Performance – Destruction van Michael Landy 
te zien, waarin diverse betrokkenen, zoals Peter 
Selz, kunstcritica Dore Ashton en Billy Klüver, 
hun herinneringen aan de gebeurtenis 
ophalen. Zie voor een beschrijving van Study 
No. 2 de bijdrage van Kaira M. Cabanas in de 
catalogus van de expositie in New York, pp. 
87-92; voorts Pamela M. Lee, Chronophobia.  
On Time in the Art of  the Sixties, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2004, pp. 140-153. 

 6  Beide fonteinen zijn recent gerestaureerd, maar 
mogen wegens hun kwetsbaarheid niet meer 
functioneren. Na restauratie is hun werking op 
beeld vastgelegd. In de expositie is echter 
afgezien van moderne beeldregistraties. Zie 
over de restauraties van de dertien Tinguely’s 
uit de collectie van het Stedelijk: youtube.com/
watch?v=3-LxTlob7zs.

Jean Tinguely – Machinespektakel, tot 5 
maart in het Stedelijk Museum, Museumplein 
10, 1071 DJ Amsterdam (020/573.29.11; 
stedelijk.nl). 

zicht op ‘Jean Tinguely – Machinespektakel’, Stedelijk 
Museum, Amsterdam: de zaal voor HON

in de vitrine: Niki de Saint Phalle & Jean Tinguely, 
Model voor ‘HON – en kathedral’, 1966, collectie 

Moderna Museet, Stockholm
aan de wand: een foto van Per Olof  Ultvedt en Jean 

Tinguely tijdens de constructie van HON
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TINEKE REIJNDERS

De kwikzilveren geest van Robert Filliou 
laat zich amper in zijn materiële kunstwer-
ken betrappen. Toch heeft het M HKA een 
poging ondernomen om het wonderbaarlij-
ke metafysische universum van de Franse 
kunstenaar en dichter (1926-1987) inzich-
telijk te maken door middel van een kleine 
tweehonderd van zijn in elkaar getimmerde 
objecten. Het M HKA wil in de komende 
jaren aandacht schenken aan sleutelfigu-
ren uit de experimentele (westerse) kunst 
van de twintigste eeuw en met name aan 
kunstenaars die ‘een belangrijke aanwezig-
heid vormden in het Antwerpen van de 
jaren zestig en zeventig’. Filliou is de eerste 
kunstenaar in deze reeks en zijn werken zijn 
met grote acribie bijeengebracht in een 
omvattende tentoonstelling. Het plan sluit 
aan bij een algemene culturele tendens die 
in vele kunsttakken en dus ook in de beel-
dende kunst merkbaar is: het teruggrijpen 
op artistieke experimenten uit het verleden. 
Vooral kunst die getuigt van kinderlijke een-
voud, die de onschuld bezit van absurde 
poëzie en uitblinkt door humor en contra-
dicties – kunst zoals die van Filliou – vormt 
een heilzaam tegenwicht tegen het heden-
daagse primaat van status en succes. Filliou, 
die ook econoom was, lanceerde niet voor 
niets het begrip van de poëtische economie.
 Filliou was een wereldburger. Hij werd 
geboren in Sauve, Zuid-Frankrijk, en was 
door en door een Franse dichter en denker, 
maar had vele buitenlandse verblijven en 
verliefdheden achter de rug voor hij kunste-
naar werd. Hij werkte een tijd in de Coca-
Colafabriek van Los Angeles, studeerde poli-
tieke economie aan UCLA, en was docent 
economie en Frans aan een Amerikaanse 
basis, zonder zijn marxistisch gekleurde 
opvattingen (hij gaf  de voorkeur aan de 
anarchistische socialistische traditie à la 
Fourier) te verloochenen. Hij werkte zelfs 
voor het Koreaanse Wederopbouw pro-
gramma van de Verenigde Naties en leerde 
in het Verre Oosten de zenfilosofie kennen. 
Eind 1987 overleed hij in Les Eyzies, tijdens 
een retraite met zijn echtgenote Marianne 
Staffeldt in een zenboeddistisch klooster. 
 Het was een goed idee van het M HKA om 
Fillious oeuvre vanonder het stof  te halen. 
Zijn bijdrage aan de kunst is onvoldoende 
bekend bij de meeste kunstliefhebbers, ter-
wijl hij nochtans zeer pertinente vragen 
stelt die voor hedendaagse kunstenaars als 
richtlijn kunnen dienen. Alleen al zijn crea-
tieve en geestige opvatting van onderzoek 
zou de geest kunnen vervoeren van de vele 
kunstenaars die tegenwoordig hun werk op 
research baseren. Nu in onze tijd het begrip 
‘talent’ (zo bruikbaar voor jury’s en subsi-
dieverstrekkers) aan inflatie onderhevig is, 
is het verfrissend om te lezen dat Filliou een 
‘Geniale Republiek’ wilde stichten, omdat 
de wereld in zijn ogen ten onder ging aan de 
nadruk die eeuwenlang werd gelegd op de 
ontwikkeling van de ‘talenten’ van de mens 
in plaats van zijn ‘genie’. In de Geniale 
Republiek kon iedereen meedoen. Onder-
zoek is volgens hem niet het bevoorrechte 
terrein van de wetenden, integendeel, het is 
het terrein van de onwetenden. Het gaat 
dan ook niet alleen om theoretische experi-
menten, maar ook om plezier en spel.
 Meer dan eens benadrukt Filliou dat ook 
kinderen een bijdrage kunnen leveren aan 
onderzoek, en in de (talrijke) samenwer-
kingsverbanden die hij aanging neemt hij 
ze even serieus als zijn volwassen collega’s. 
Onderdeel van de tentoonstelling is bijvoor-
beeld het in 1971 ontstane werk A joint 
work with Robert Filliou and a Child. Het is 
een hangend kistje met drie compartimen-
ten waarvan het middelste enkel gevuld is 
met een tekst (‘Créer, c’est l’enfance de 
l’art’). In het linkervak staat een blikken 
speeldoosje versierd met dansende katten 
en het rechtervak bevat een cahier met als 
opschrift Le Petit Livre blanc. Mogelijk refe-
reert de kunstenaar met die titel aan het 
geliefde voorleesboek Le petit Prince of  aan 
kunstenaarsboeken met blanke pagina’s 
zoals die destijds veel gemaakt werden. Of  
aan de onschuld van het kind. Recht op 

vrije associaties biedt hij de kijker volop. 
Evenmin ontbreken opgelegde kunsthistori-
sche verwijzingen. Zo zijn de referenties aan 
de kunstopvattingen van Marcel Duchamp 
ruim voorhanden in het werk La Joconde est 
dans les escaliers. De titel staat handgeschre-
ven op een stuk karton en is bevestigd aan 
een bezem; ernaast staan een emmer en een 
dweil. De readymade, de sociale verhoudin-
gen, het grapje over de Mona Lisa zijn enke-
le aspecten die aan Duchamp herinneren, 
zonder wie Fillious oeuvre misschien wel 
ondenkbaar was geweest, liefhebbers als ze 

beiden waren van het woordspel. Opvallend 
is trouwens hoe belangrijk de rol van het 
ambachtelijke is voor Filliou. Hij ontwierp 
niet alleen een letterlijke gereedschapskist 
voor de kunst (Permanent Creation Toolbox, 
1969), maar deelde de creatieve praktijk 
ook volgens ‘ambachtelijke’ criteria in. Drie 
categorieën bedacht hij: kunst die goed 
gemaakt is / slecht gemaakt / niet gemaakt 
– de opdeling duikt regelmatig op in zijn tek-
sten en werken. En als je daarop doordenkt, 
luidt de filliouaanse logica, kom je uit bij het 
Derde Oog…

Het parcours in het M HKA is chronolo-
gisch opgebouwd en eenmaal aangekomen 
bij het laatstgenoemde ‘speeldoosje’ hebben 
we al vele houten, kartonnen en papieren 
multipels en unieke werken kunnen bewon-
deren. Er volgen dan nog vele. Doordat bij 
deze maaksels het aandoenlijke beeld over-
heerst van in elkaar geknutselde construc-
ties met gevonden voorwerpen, ligt de kijk-
vermoeidheid op de loer. Het lezen blijft 
anderzijds wonderlijk genoeg vol verrassin-
gen – het zijn ontegenzeggelijk de filosofi-
sche en dichterlijke titels waaraan de wer-
ken hun magie ontlenen. Daarentegen 
vragen de materiële vormen om een milde 
blik, waarbij je je bijvoorbeeld bedenkt: zo 
ging dat nu eenmaal in de Fluxustijd. Verder 
maakt deze tentoonstelling duidelijk dat 
Robert Filliou veeleer een ideeënverzinner 
was dan een beeldend kunstenaar, en dat 
deze voorwerpen in de loop van vijfentwin-
tig jaar in vele verzamelingen verspreid over 
de hele wereld terechtkwamen. Je vraagt je 
af  of  het ooit Fillious bedoeling is geweest 
om van die objecten een omvattend over-
zicht te maken, zoals hier in het M HKA 
gebeurt. Tegelijk is het opwindend dat er 
werken en documenten worden getoond die 
niet eerder op een tentoonstelling te zien 
zijn geweest.
 Zo is het bijzonder om het titelbord te zien 
van het befaamde winkeltje ‘La Cédille qui 
sourit’, dat Robert Filliou samen met de 
Amerikaanse musicus en kunstenaar 
George Brecht enige jaren runde – het was 
open op afspraak – ongeveer zoals Maciunas 
kunst verkocht per post. Het bord verraadt 
op zichzelf  al hun vrije, tegendraadse men-
taliteit. De kratletters zijn niet ingevuld, de 
verf  is ruwweg om het sjabloon heen 
geverfd. La Cédille qui sourit heeft van 1965 
tot 1968 bestaan in Villefranche-sur-Mer. 
De naam had een grotere uitstraling dan de 
winkel zelf, waar allerlei voorwerpen, spel-
letjes en kleine gestencilde dingetjes van 
bevriende kunstenaars werden verkocht, en 
groeide uit tot een soort logo van Fillious 
werk. Een ‘cédille’ is een orthografisch teken 
dat onder de c wordt gehangen wanneer die 
gevolgd wordt door een a, o of  u, maar – 
tegen de regel in – als een s dient te worden 
uitgesproken (zoals in ‘reçu’). De winkel 
met de zachte alliteratie in zijn naam, waar 
volgens Filliou zijn Deense vrouw Marianne 
Staffeldt, zijn grote liefde, verantwoordelijk 
voor was, functioneerde tegelijk als 
Centrum van het Permanente Scheppen, 
vooral in de vorm van games (zie het door 
Something Else Press uitgegeven boekje 
Games at the Cedilla, or the Cedilla Takes Off 
uit 1967, waarin het recept is opgenomen 
om op twee cédilles per dag te leven: als je 
opstaat zeg je ‘ça va’, als je naar bed gaat 
zeg je ‘c’est comme ça’). Tegelijk is de cédille 
een harde vorm uit de ijzerwinkel: een kom-
mavormig haakje met een schroefdraad. In 
de assemblages is het een handig middel om 
voorwerpen aan op te hangen, en wanneer 
de haakjes in elkaar grijpen, vormen ze het 
begin van een los in elkaar gestoken ketting. 
Je kunt er een metafoor in zien van de 
samenwerkingsverbanden waarnaar 
Filliou altijd op zoek was, vooral met het 
publiek. De cédille is het kleinste teken dat 
het alfabet kent en is bovendien een halffa-
brikaat. Geen wonder dat het de dichter en 
taalkunstenaar Filliou ontroerde. Van bete-
kenis waren voor hem ook de klinkers en 
vanzelfsprekend het hele alfabet. Hij sprak 
trouwens tal van talen (hij bezat een Frans 
en een Amerikaans paspoort) en correspon-
deerde bijvoorbeeld in het Spaans met de 
Nederlands-Columbiaanse kunstenaar 
Raul Marroquin, die het tweede nummer 
van het legendarische Fandangos in Filliou 
green drukte. 

Het M HKA voelt zich zeer verbonden met de 
kunstenaar Filliou en voert daar een aantal 
redenen voor aan. Dat hij tweemaal een ten-
toonstelling had in de befaamde Antwerpse 
Wide White Space Gallery bijvoorbeeld. In 
het gebouw zelf  van het M HKA kreeg de 
band met Filliou zijn beslag in de drie toilet-
ten waaruit men kan kiezen: een voor man-
nen, een voor vrouwen en een voor kunste-
naars. Het voorstel stamt uit 1969 en was 

zicht op ‘Robert Filliou – Het Geheim van de Permanente Creatie’, M HKA, Antwerpen

Robert Filliou in Antwerpen
‘The secret of  permanent creation’

Robert Filliou

Research on the Origin, 1974
zicht op ‘Robert Filliou – Het Geheim van de Permanente Creatie’, M HKA, Antwerpen

zicht op ‘Robert Filliou – Het Geheim van de Permanente Creatie’, M HKA, Antwerpen
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oorspronkelijk bestemd voor het nieuwe 
museum in Mönchengladbach, maar daar 
paste het niet. Het toilet gereserveerd voor 
kunstenaars vormt een gevatte allusie op de 
speciale (rand)positie die de levende kunste-
naar vaak in het museum inneemt. Het  
M HKA heeft de toiletten aangelegd in het 
sterfjaar van Filliou. Het Antwerpse muse-
um verzamelt nog steeds werk van Filliou en 
zet de beoogde verbondenheid met de kun-
stenaar jaarlijks in de verf  met de ‘verjaar-
dag van de kunst’. Daarmee borduurt het 
naar eigen inzicht voort op een idee van de 
kunstenaar. Op 17 januari 1963 – zijn 37e 
verjaardag – besloot Filliou om die dag tot 
miljoenste verjaardag van de kunst uit te 
roepen. Zo lang was het namelijk geleden, 
lichtte de kunstenaar toe, dat iemand een 
spons in een emmer water wierp. Tien jaar 
later, hij exposeerde toen in de Neue Galerie 
te Aken, vierde Filliou de 1.000.010e ver-
jaardag van de kunst uitbundig met een 
manshoge taart, een showorkest en nog 
veel meer. De affiche van die viering, die in 
de M HKA-tentoonstelling hangt, vermeldt 
ook bier, luchtballonnen, happenings, 
vakantie. Amsterdamse vrienden die zich 
eind 1972 verenigd hadden in het In-Out 
Center, droegen hun steentje bij en vierden 
de verjaardag met een lichtvoetige activiteit 
die in het verlengde lag van ieders werkwij-
ze. Sinds enige tijd doet ook het M HKA zijn 
duit in het zakje, waarbij ieder jaar aan een 
kunstenaar de opdracht tot het maken van 
een ‘kunsttaart’ wordt verleend. Het is een 
sympathieke manier om de kunstenaar 
voor de vergetelheid te behoeden, waarin 
Filliou in Nederland overigens nog volledig 
gedompeld is, ondanks zijn verblijf  in het 
Stedelijk Museum in 1971. De kunstenaar 
bivakkeerde destijds een maand in het 
Amsterdamse museum om er in samen-
spraak met de bezoekers een onderzoek uit 
te voeren. Hij had de zalen die hem ter 

beschikking stonden omgedoopt tot ‘terri-
torium van de Geniale Republiek’. Het 
resultaat van deze Research at the Stedelijk 
was een groen gekaft verslag van zijn 
gesprekken, zijn ideeën, en van de bijdragen 
die bezoekers (waaronder de Nederlandse 
kunstenaar Constant) leverden aan het 
conceptuele kunstwerk dat Filliou in het 
Stedelijk tot stand had gebracht. 
 Of  de kunstenaar in Antwerpen specifieke 
werken heeft gemaakt, kwam ik in de ten-
toonstelling niet te weten. Wel is er een 
grote ruimte gereserveerd voor het veruit 
omvangrijkste werk dat Filliou ooit tot 
stand gebracht heeft en dat hij kon realise-
ren dankzij een verblijf  in het Berlijnse 
DAAD in 1974. Research on the Origin heeft 
als basis een doek van drie bij negentig 
meter dat hier door de rotonde slingert en 
uitloopt in de belendende zaal. Het is een 
megalomane visualisatie van ‘the principle 
of  equivalence applied to the permanent 
creation of  the universe’, waarbij gelijk-
waardigheid staat voor kunst die ‘bien fait / 
mal fait / pas fait’ is. We krijgen daarvan 
een omstandige ‘explicatie’ via een grid van 
nogal onbegrijpelijke logo’s. Zelf  zei de kun-
stenaar dat vooral het tekstuele beginge-
deelte van dit werk van belang is, waarin hij 
verduidelijkt dat het ‘in termen van het per-
manente scheppen vooropstaat dat het van 
gelijke waarde is of  een werk, een gedachte, 
een concept, een geboorte, een groeien etc. 
goed gemaakt, slecht gemaakt of  niet 
gemaakt is’. Filliou maakte er direct een edi-
tie van op een tiende formaat (oplage: 450 
exemplaren) en verzond exemplaren naar 
relaties in onder meer het toenmalige 
Oostblok, waar de rol in fabrieken en al dan 
niet officiële instituten werd tentoongesteld.
 Het is haast onmogelijk om de verschil-
lende facetten van Fillious theoretische 
inventies uit deze mer à boire aan kunst-
werken en documenten te destilleren – ter-

wijl het juist zijn briljante gedachten zijn die 
aan de basis liggen van de speelse objecten. 
Het M HKA ondervangt dat door een video 
uit 1977 te tonen waarop Filliou aan een 
groep studenten lesgeeft. Het is magisch om 
horen hoe hij in heldere, simpele zinnen zijn 
denkbeelden weet over te brengen. Hij ver-
telt onder meer dat er geen artistiek cen-
trum meer is. In de plaats van de avant-gar-
de is een eeuwig netwerk gekomen waaraan 
alle kunstenaars uit alle delen van de wereld 
deelnemen. Over de poëtische economie 
merkt hij op dat die leidt tot gelukkige een-
zaamheid, terwijl onze eenzaamheid onge-
lukkig is. Een museumbezoeker met weinig 
tijd zou zich tot die video kunnen beperken. 
Fillious concept van permanente creatie 
ontstond als antwoord op een bewering van 
zijn vrouw: ‘Je bent een kunstenaar wan-
neer je creëert. Maar wanneer je daarmee 
stopt, ben je geen kunstenaar meer.’ De per-
manente creatie maakt dat alles, denken, 
leven, onderzoek, uitwisseling en spel, 
onder de kunst valt. De kunstenaar die op 
een van zijn multipels ‘Kunst is wat het 
leven interessanter maakt dan kunst’ 
schreef, blijft als leraar een scheppend kun-
stenaar, zonder overigens de pose van een 
leraar aan te nemen. Filliou was bevriend 
met Joseph Beuys, een charismatische 
leraar die graag ex cathedra sprak, maar 
zelf  beheerste hij vooral de andere kant van 
het educatieve spectrum, dat van de vragen, 
de paradox, de dialoog, de grap.
 Veruit de allerbelangrijkste bijdrage van 
het museum aan de waardering voor Filliou 
is het boek Robert Filliou. The Secret of  
Permanent Creation. Lang was het door 
Kasper König geredigeerde boek Lehren und 
Lernen als Aufführungskünste uit 1970 de 
‘bijbel’ voor de Filliou-adept. Maar nu is er 
dit boek, speciaal bij de tentoonstelling uit-
gegeven. Nog lang nadat de werken weer 
naar de eigenaren zullen zijn teruggebracht, 
zal het een permanente bron van inspiratie 
vormen. Dichter bij Filliou kunnen we pos-
tuum niet komen. In het boek worden de 
(ongeredigeerde) interviews gepubliceerd 
die Irmeline Lebeer, critica en uitgeefster, in 
augustus 1976 in Flayosc in de Provence 
afnam voor Fillious woordenboek. De 
gesprekken vulden zeven cassettes. Eerder, 
in maart 1971, was al een eerste proeve 
verschenen in L’ART VIVANT, een Frans 
tijdschrift over beeldende kunst, en zowel 
Filliou als Lebeer vonden dat het plan verder 
moest worden uitgewerkt. Want in weerwil 
van zijn scepsis tegenover stardom en suc-
ces, had Robert Filliou één grote ironisch-
oprechte ambitie: analoog aan de Petit 
Larousse, een samenvatting van de grote 
encyclopedie Larousse, wilde hij een Le Petit 
Robert samenstellen. In hun gesprekken leg-
gen Lebeer en Filliou in alfabetische volgor-

de uit waar de begrippen van de kunstenaar 
voor staan. Men kan zich voorstellen dat, 
voor iemand die niets op heeft met hiërar-
chie, de willekeurige volgorde van het alfa-
bet een fantastisch middel is om orde in de 
kluwen van denkbeelden aan te brengen. In 
een begeleidend essay, dat al eerder werd 
gepubliceerd, oppert Irmeline Lebeer even-
wel dat de kunstenaar zich mogelijk vooral 
liet meeslepen door de pijltjes, de verwijzin-
gen over en weer die in woordenboeken 
gebruikelijk zijn.
 We krijgen niet alleen uitleg bij de begrip-
pen, maar vernemen ook waarom sommige 
lemma’s werden opgenomen of  verder uit-
gediept, terwijl andere zouden moeten wor-
den verplaatst of  kwamen te vervallen. 
Onder de M vinden we Mao Tse-Tung. We 
leren dat het bovengenoemde ‘kleine witte 
boek’ uit het werk A Joint Work of  Robert 
Filliou and a Child oorspronkelijk Mao’s rode 
boekje was waarvan het rode kaft is afge-
scheurd. Voor liefhebbers van het werk van 
Robert Filliou is The Secret… van groot 
belang; je hoort hem als het ware naden-
ken, verduidelijken en met invallen komen. 
Het is een informatiebom. Je ervaart ook de 
haast, de urgentie die de ware schepper ken-
merkt. De A van Amitié en de Z van Zen vor-
men accolades rond een taalkundig bouwsel 
van hogere verbeeldingskracht. Daar binnen 
ontrolt zich een visie op kunst en leven die 
vaste aannames bevraagt en onzinnige 
voorstellen als zinnig lijfsbehoud voorstelt. 
The secret of  Permanent Creation zou gratis 
beschikbaar moeten worden gesteld aan 
alle scholieren vanaf  vijftien jaar. Zodat ze 
als volwassenen weten hoe de spelregels 
van de vrije geest het leven richting kunnen 
geven, de wiebelige richting van de glimla-
chende cédille. Wie de vrijheid neemt om te 
zondigen tegen Fillious gelijkheidsbeginsel, 
bestempelt dit boek met recht tot ‘bien fait’.

• Robert Filliou – Het Geheim van de 
Permanente Creatie, tot 22 januari in het 
M HKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/260.99.99; muhka.be).
• Robert Filliou – The Secret of  Permanent 
Creation (red. Anders Kreuger), met teksten 
van Irmeline Lebeer en Anders Kreuger, en 
gesprekken tussen Irmeline Lebeer en Robert 
Filliou, Antwerpen, M HKA, 2016. ISBN 
9789072828569.

Robert Filliou

Tool Cross, 1969. Courtesy verzameling Feelisch Remscheid

Robert Filliou

A joint work with Robert Filliou and a Child, 1971
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Herbert Library
Selectie 2016 – 2017

Met Herbert Library stelt Herbert Foundation een sub-
jectieve keuze van boeken voor die inhoudelijk aanslui-
ten bij het tentoonstellingsprogramma en de omkaderen-
de activiteiten. Sinds september 2016 wordt een derde 
selectie van twintig uitzonderlijke boeken aangeboden 
tegen een zo laag mogelijke prijs. 

Huidige selectie: 

1972 Lawrence Weiner – Green As Well As Blue As 
Well As Red (reprint 2015)

1973 Carl Andre – Quincy Book (reprint 2014) 

1975 Donald Judd – The Complete Writings 1959-1975 
(reprint 2005)  

1987 Robert Barry – Robert Barry (Imschoot Gent)

1993 Dan Graham – Rock My Religion: Writings and 
Projects 1965-1990  

1998 Lawrence Weiner (Contemporary Artists, Phaidon)

2001 Jannis Kounellis – Works, Writings 1958-2000  

2003 Gerry Schum – Ready to Shoot, Fernsehgalerie  

2006 Public Space / Two Audiences. Works and 
Documents from the Herbert Collection, inventaire

2007 Konrad Fischer – Okey Dokey 

2007 Jan Dibbets – L’oeuvre photographique, 1967-2007 

2008 Carl Andre – About Carl Andre. Critical Texts 
Since 1965

2009 Dan Graham – Works, and Collected Writings 

2009 Robert Ryman – Critical Texts since 1967

2009 In & Out of Amsterdam: Travels in Conceptual 
Art, 1960-1976

2010 Andy Warhol – The Andy Warhol Diaries

2011 Dan Flavin – It is what it is. Writings on Dan 
Flavin since 1964

2012 Anne Moeglin-Delcroix – Esthétique du livre 
d’artiste 1960-1980: une introduction à l’art  
contemporain

2014 Gerhard Richter – Books, Writings of the Gerhard 
Richter Archive Dresden 

2015 Hanne Darboven – Boundless

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

Uitgegeven naar aanleiding van de huidige tentoonstel-
ling Time Extended / 1964 – 1978. Works and Documents 
from the Herbert Foundation. Deze rijk geïllustreerde 
publicatie bevat naast interviews van Sophie Richard 
en Philippe Ungar een reeks teksten van Lynda Morris, 
Samantha Ismail-Epps en Laura Hanssens. 

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

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

Met de steun van: Mediapartners:

De publicaties kunnen aangekocht worden aan het onthaal van 
Herbert Foundation op zondag tussen 14:00 en 17:00. 
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BIRGIT CLEPPE & STEVEN JACOBS

Als een van de grootste musea ter wereld 
vormt het Louvre een unieke topos voor 
artistieke reflecties over het museum en de 
museale conditie van de kunst. Diverse 
toonaangevende romans bevatten taferelen 
die in dit museum zijn gesitueerd, en vele 
kunstenaars en fotografen hebben het 
Louvre en zijn bezoekers gevisualiseerd – 
reeds in 1796 schilderde Hubert Robert zijn 
intrigerende fantasie van de Grande Galerie 
in een ruïneuze toestand.1 Populaire speel-
films hebben het Louvre als spectaculaire 
locatie of  metafoor ingezet: van Paris en cinq 
jours (Nicolas Rimsky, 1925) tot Funny Face 
(Stanley Donen, 1957), van Bande à part 
(Jean-Luc Godard, 1964) tot Dreamers 
(Bernardo Bertollucci, 2003), van Belphégor 
(Henri Desfontaines, 1927) en zijn vele 
remakes tot Les Amants du Pont neuf (Léos 
Carax, 1991), van Moulin rouge (John 
Huston, 1952) tot Age of  Innocence (Martin 
Scorsese, 1993) en van Der Raub der Mona 
Lisa (Géza von Bolvary, 1931) tot The Da 
Vinci Code (Ron Howard, 2006).
 Daarnaast werden aan het Louvre diverse 
documentaires en experimentele kunstfilms 
gewijd. In deze tekst wordt ingegaan op een 
achttal van deze films, die zich elk op een 
andere manier verhouden tot twee cruciale 
museale transformaties die het Louvre de 
afgelopen decennia onderging. De eerste 
transformatie betrof  een vrij ambitieuze 
herinrichting van de collecties en nam een 
aanvang in de jaren dertig, maar werd door 
de cesuur van de Tweede Wereldoorlog pas 
rond 1950 volledig gerealiseerd. De docu-
mentaires uit deze periode proberen de 
betrachtingen van het heringerichte muse-
um te illustreren en zelfs te overtreffen. 
Films als Rubens et son temps (René Huyghe, 
1938), Images de l’ancienne Egypte (Maurice 
Cloche, 1951) of  Les Pierres vives (Fernand 
Marzelle, 1952) kunnen worden gezien als 
museologische denkoefeningen. Zij verbeel-
den als het ware een geïdealiseerd museum-
bezoek waarbij kunstwerken worden losge-
koppeld van de praktische beslommeringen 
en kleine hindernissen waarmee de bezoe-
ker of  curator wordt geconfronteerd.
 Een tweede transformatie onderging het 
museum bij de ingrijpende renovatie en uit-
breiding in de late jaren tachtig en vroege 
jaren negentig, die onder meer resulteerde 
in de constructie van de glazen piramide 
ontworpen door de Chinees-Amerikaanse 
architect I.M. Pei. Essayfilms of  artists’ films 
als La Ville Louvre (Nicolas Philibert, 1990), 
Visite au Louvre (Jean-Marie Straub & 
Danièle Huillet, 2003) en Invention au 
Louvre (Mark Lewis, 2014) reflecteren kri-
tisch op dit nieuwe Louvre en zijn inrich-
ting. We besluiten met enkele beschouwin-
gen over Francofonia (Alexander Sokurov, 
2015) omdat deze film de beide sleutelmo-
menten samenbrengt, en het Louvre naar 
voren schuift als een plek waar de geschie-
denis als het ware wordt samengeperst en 
de verschillende tijdsregisters tot een onont-
warbaar kluwen worden verweven.

Reorganisatie in de jaren dertig

In 1930 schetst Directeur des musées natio-
naux Henri Verne in het tijdschrift Mouseion 
van het International Museum Office (IMO), 
de voorganger van de International Council 
of  Museums (ICOM), zijn plannen voor de 
reorganisatie van het Louvre.2 De verschil-
lende collecties van het Louvre waren op 
dat moment verstrooid over de vele zijvleu-
gels, tussenverdiepingen en het bonte amal-
gaam aan zalen, galerijen en kabinetten die 
het voormalige Palais du Louvre rijk was. 
De bedoeling was om ze te herstructureren 
tot een samenhangend en instructief  ver-
haal dat behapbaar was voor de modale 
bezoeker. Het Louvre zou daarmee een 
alomvattend overzicht kunnen bieden van 
de (westerse) kunstgeschiedenis en zich als 
het ultieme voorbeeld kunnen opwerpen 
van wat Carol Duncan en Alan Wallach 
later als een ‘universal survey museum’ 
zouden omschrijven.3

 Om dat mogelijk te maken werd een ratio-
nele hergroepering van de verschillende col-
lecties doorgevoerd. Voor het grote publiek 

werd in de galerijen een hoofdcircuit met 
exemplarische meesterwerken gecreëerd – 
Verne spreekt over ‘la rédaction d’un guide 
lisible pour le visiteur novice’.4 In de aan-
grenzende zalen werd voor de kenners een 
secundair circuit met minder bekende wer-
ken samengesteld. Het aantal tentoonge-
stelde werken werd drastisch beperkt en de 
schilderijen werden zoveel mogelijk op één 
lijn gehangen. De kwaliteit van het ‘indivi-
duele meesterwerk’ werd in vele zalen 
voorts benadrukt door de doeken geïsoleerd 
te presenteren tegen wanden die in lichte 
tinten waren geschilderd.5 Voor de sculptu-
rencollectie werden gelijkaardige operaties 
doorgevoerd. Er kwam beduidend meer 
plaats voor afdelingen met veel en grote 
sculpturen – zo werden de Griekse, 
Romeinse, Egyptische en Franse beeld-
houwkunst elk in een eigen zalensequentie 
ondergebracht. De Venus van Milo kreeg 
haar eigen zaal, waarbij de zichtlijn van de 
galerij op het beeld niet langer gehinderd 

werd door andere beelden, die voortaan 
enkel nog in de nissen aan de zijkanten 
waren opgesteld. Vooral de lichtregie bleek 
cruciaal. In 1935 beschreef  Louvredirecteur 
Jacques Jaujard in Mouseion de nieuwe 
belichting van de Victoire de Samothrace.6 
Sterke spots werden met indirect licht 
gecombineerd en het witte marmer con-
trasteerde met de wanden die in matte en 
absorberende kleuren waren geschilderd. 
Verne heeft het over een ‘kapitale innova-
tie’, die bovendien toelaat om het Louvre 
ook ’s avonds geopend te houden, als de 
werkende mens vrije tijd heeft.7

 Tijdens het interbellum propageerde het 
IMO de educatieve rol van het museum en 
Verne verwijst daar ook expliciet naar in zijn 
artikel. Zo geeft hij voorbeelden van ‘andere 
musea’ die zich voor een ‘nieuwe educatieve 
missie’ hebben toegerust, zoals het archeo-
logisch museum in Berlijn, de Cinquantenaire 
in Brussel en het British Museum in Londen. 
Bij nader inzien stond Vernes reorganisatie 

echter niet zozeer ten dienste van een educa-
tief  of  pedagogisch project, maar kwam ze 
vooral de esthetische contemplatie ten 
goede, die door de scenografie tot een soort 
sacrale ervaring werd getransformeerd. 
Carol Duncan haalt in dit verband 
Louvrecurator Germain Bazin aan, die 
nauw betrokken was bij de reorganisatie 
van de jaren dertig, en die het kunstmuseum 
vergeleek met een Tempel waar de Tijd tot 
stilstand is gebracht.8 Door de oorlog wordt 
het project pas op het einde van de jaren 
veertig voltooid. In 1954 hemelt AICA-
directeur en hoofdcurator van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten te Brussel Paul 
Fierens het vernieuwde Louvre op als ‘the 
very type of  the international museum’.9 

Fierens prijst vooral het transhistorisch 
combineren van meesterwerken van ver-
schillende stijlen, periodes en culturen, dat 
hij als exemplarisch beschouwt voor het 
universalistische, pedagogische en sacralise-
rende project van het Louvre.

Het Louvre en de kunstdocumentaire

In een toespraak uit 1948 stelt René Huyghe, 
conservateur en chef van het departement 
schilderkunst, dat ‘film vandaag één van de 
meest waardevolle instrumenten is waar-
over we beschikken voor de verspreiding en 
appreciatie van kunst. Met behulp van de 
camera kunnen de materiële structuur en 
de wezenlijke inhoud of  het karakter van 
kunstwerken in detail geanalyseerd wor-
den. Mensen weten doorgaans niet hoe ze 
naar beelden moeten kijken. De film stelt 
ons echter in staat om de blik van de kijker 
vast te houden en hem stap voor stap door 
de beschrijvende en visuele details van een 
kunstwerk te loodsen.’10

 Huyghe, die met Rubens et son temps (1938) 
zelf  ook een kunstdocumentaire had gerea-
liseerd, was zich al vroeg bewust van de 
enorme mogelijkheden die het filmmedium 
voor de museumwereld kon bieden. Film 
maakte, beter dan welke scenografie ook, 
een intieme blik op het kunstwerk mogelijk. 
Film kon kunstwerken bijeenbrengen die 
soms moeilijk, of  slechts tijdelijk, samen te 
brengen zijn. Films konden reizen en ont-
zaglijk veel mensen bereiken. Film kon 
kunst tonen, onderwijzen en analyseren.

Het Louvre en de kunstfilm als museumkritiek

Bande à part (Jean-Luc Godard, 1964)

museumopstelling van de Venus van Milo, voor en na de vernieuwingsoperatie van de jaren dertig
uit: Henri Verne, Les nouvelles installations du Louvre. Les travaux de 1934 à 1936, in Bulletin des musées de France nr. 5 (1936), p. 69.

scenografie van de schilderijencollectie voor en na de vernieuwingsoperatie van de jaren dertig
uit: Henri Verne, Plan d’extension et de regroupement méthodique des collections du musée du Louvre. Les travaux de 1927-1934, in Bulletin des musées de France nr. 1 (1934), p. 31.
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Onder Huyghes impuls groeide het Louvre 
na de Tweede Wereldoorlog ook uit tot een 
drijvende kracht achter de productie en 
internationale promotie van kunstdocu-
mentaires. Zo organiseerde het Parijse 
museum in 1948 de eerste Internationale 
conferentie over kunstfilms, waarop de 
Fédération internationale du Film sur l’art 
(FIFA) boven de doopvont werd gehouden – 
een organisatie die in de daaropvolgende 
jaren in het Louvre zou zetelen. De eerste 
FIFA-conferentie viel bovendien samen met 
de eerste bijeenkomst van het International 
Council of  Museums (ICOM) en het eerste 
congres van de Association Internationale des 
Critiques d’Art (AICA) – toonaangevende 
museologen en kunstcritici werden door het 
Louvre dus gestimuleerd om zich te buigen 
over het museologische en kunstkritische 
potentieel van de kunstdocumentaire.
 Het Louvre was in die periode tevens 
intensief  betrokken bij de productie van 
enkele opmerkelijke documentaires over 
onderdelen van de eigen collectie. Die was 
net voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog door museumdirecteur 
Jaujard en zijn ploeg in veiligheid gebracht 
– de episode die aan de basis ligt van 
Sokurovs film Francofonia (2015) – en pas in 
1951 terug volledig in de museumzalen 
geïnstalleerd. In de tussentijd had Huyghe, 
als verantwoordelijke voor de schilderijen-
collectie, zijn intrek genomen in het 
Château de Chambord, waar grote delen 
van de collectie werden bewaard. De korte 
nieuwsfilm L’Art retrouvé (Philippe Este, 
1946), geproduceerd voor Les actualités 
françaises, visualiseert de ‘bevrijding’ van de 
collectie van het Louvre. Op de tonen van 
triomfantelijk trompetgeschal duikt de 
camera de kelders van het kasteel in en 
glijdt langs de stapels houten kisten en inge-
pakte schilderijen – als wilde men de red-
dingsacties ten bate van het nationaal erf-
goed voor het voetlicht brengen. 
 Bij de terugkeer van de collectie naar 
Parijs maakte het museum van de gelegen-
heid gebruik om de vernieuwingen die reeds 
in de jaren dertig waren ingezet, nog radica-
ler door te voeren. Die opzet strookte met de 
museologische visies van het ICOM. In de 
allereerste aflevering van het ICOM-
tijdschrift Museum uit 1948 werden de ver-
anderingen die het Louvre voor en kort na 
de oorlog had ingevoerd als lichtend voor-
beeld aangehaald. Het nummer omvat ver-
schillende bijdragen van medewerkers van 
het Louvre. Huyghe schrijft over de reorga-
nisatie van de afdeling schilderkunst en de 
Grande Galerie. Jean Charbonneaux 
bespreekt de nieuwe opstelling van de oos-
terse kunst en Jacques Vandier behandelt 
‘de nieuwe arrangementen van de 
Egyptische collecties’. Georges Salles, sinds 
1945 directeur des musées de France, vatte 
het als volgt samen: ‘Zoals het boek en de 
radio is het museum op weg om een van de 
belangrijkste media voor kennis te worden: 
het moet zich bijgevolg aan iedereen en aan 
alle onderwerpen aanpassen, om uit te 
groeien tot zowel een studiemiddel als een 
stimulerende vorm van entertainment, een 
schatkamer en een instrument van brede 
verspreiding.’11

 Na de oorlog gingen musea meer en meer 
structureel inzetten op de productie van 
filmmateriaal dat de internationale sprei-
ding kon verzekeren, de pedagogische agen-
da vertaalde en de sacralisering van de 
kunstwerken versterkte. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het ICOM van bij zijn 
oprichting ook een bijzondere interesse aan 
de dag legde voor de kunstdocumentaire. 
Het editoriaal van het tweede nummer van 
Museum stelde dat het ‘kunstmuseum nota 
dient te nemen van de gunstige ontwikke-
lingen in deze nieuwe methode om kunst 
voor het voetlicht te brengen’.12 Voor de cri-
tici en museummedewerkers in dit nummer 
vormden kunstdocumentaires een waarde-
volle toevoeging aan het bestaande, fysieke 
museum. Los van de vele praktische bezwa-
ren die inherent zijn aan de materiële opstel-
ling van kunstwerken in museumzalen, 
waren kunstdocumentaires vaak geschik-
ter om de ambities van musea als het Louvre 
waar te maken. Ze konden als filmische 
extensies en zelfs geïdealiseerde versies van 
het eigenlijke museumbezoek worden 
beschouwd. Het hoeft dan ook niet te ver-
wonderen dat de museale innovaties die in 
het Louvre werden doorgevoerd, nog expli-
cieter leesbaar zijn in de documentaires die 
het museum in dezelfde periode produceer-
de.

Rubens et son temps (1938)

Naast een reorganisatie van de vaste collec-
tie, legde het Louvre zich in de jaren dertig 
ook uitdrukkelijk toe op het organiseren 
van tijdelijke exposities. Het startte daartoe 
een samenwerking op met het Musée natio-
nal de l’Orangerie des Tuileries. Voor de ten-
toonstelling Rubens et son temps (1936) wer-
den 111 schilderijen bijeengebracht, 
waarvan er slechts zeventien tot de collectie 
van het Louvre behoorden. De overige wer-
ken op deze succesvolle tentoonstelling, die 
een miljoen bezoekers op de been bracht, 
waren geleend van musea en private collec-
ties uit diverse landen.13 In een rapport voor 
het ICOM zou cocurator René Huyghe later 
wijzen op de nieuwe educatieve functie van 
het museum, en op de aantrekkingskracht 
van reizende tentoonstellingen en de inter-
nationale uitwisseling die ze tot stand bren-
gen. In hetzelfde rapport wijst Huyghe ech-
ter ook op de nadelen van reizende 
tentoonstellingen en in het bijzonder de 
nefaste gevolgen van de vele verplaatsingen 
voor de materiële toestand van de kunst-
werken.14 De kunstdocumentaire kon pre-
cies op dit vlak een nuttige rol spelen. 
Huyghe greep de Rubenstentoonstelling 
van 1936 dan ook aan om een documen-
taire te produceren die als ‘filmische ten-
toonstelling’ zou kunnen reizen. Het tijd-
schrift  L’Illustration ,  dat de f ilm 
co produ ceerde en tegelijk een luxealbum 
van de tentoonstelling uitbracht, heeft het 
over ‘een onuitgegeven formule voor de ver-
spreiding van kunst’.15 De film werd in 
1938 uitgebracht en niet alleen vertoond in 
de Ecole du Louvre. Hij was ook in tal van 
Parijse bioscopen te zien en werd in tal van 
landen aangekocht. Hij werd geselecteerd 
voor het Festival van Venetië in 1938, het 
jaar waarin ook twee andere baanbrekende 
kunstdocumentaires in de selectie waren 
opgenomen: Michelangelo: Das Leben eines 
Titanen van Curt Oertel en Thèmes d’inspira-
tion van Charles Dekeukeleire.
 Maar niet alleen qua publieksbereik was 
de film niet te overtreffen. Ook op andere 
vlakken overtrof  de film de eigenlijke ten-
toonstelling én de fotografie van de tentoon-
stellingscatalogi. Huyghe, die als kunsthis-
toricus zelf  geen ervaring had met film, had 
namelijk een beroep gedaan op Alexandre 
Fabri en Claire Parker die in dezelfde periode 
met haar echtgenoot Alexandre Alexeïeff  
internationale bekendheid verwierf  met 
een nieuw procedé voor kleurenfilms: 
Gasparcolor.16 Daarmee werd Rubens et son 
temps, gewijd aan een van de grote coloris-
ten uit de westerse schilderkunst, een van 
de eerste kunstdocumentaires in kleur.17 In 
het bijzonder werd gepoogd om de diepe 
roden en warme gelen van Rubens naar het 
filmscherm te vertalen. L’Illustration prijst 
niet enkel de waarachtigheid van de kleu-
ren – ‘de luminositeit, de getrouwheid van 
de meest delicate nuances valt niet te 
betwisten’ – maar wijst er ook op dat de ver-
filming van tentoonstellingen superieur is 
aan de fotografische reproductie ervan 
omdat eerstgenoemde de ervaring van een 
echt museumbezoek evoceert: ‘Het oog dat 

de kunstwerken bekijkt, verplaatst zich. Het 
bemerkt eerst een ensemble, en vestigt dan, 
na een snel travelling shot, zijn aandacht op 
een detail, op een gelaatsuitdrukking. De 
kijkhoek en het kijkveld zijn exact die van 
een museumbezoeker die toenadering zoekt 
en afstand neemt van het doek dat hij con-
templeert.’ Verder wordt er gewezen op de 
educatieve meerwaarde van de film ten 
opzichte van een fysiek tentoonstellingsbe-
zoek: ‘De filmmaker is voortdurend aanwe-
zig om de toeschouwer te gidsen en om 
zaken die onze bijzondere aandacht verdie-
nen te beklemtonen aan de hand van uit-
vergrotingen van het beeld of  een intensie-
vere belichting van het ene of  het andere 
deel van het paneel.’18

Images de l’ancienne Egypte (1951)

Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd 
beslist om de Chinese en Japanse kunst naar 
het Musée Guimet over te brengen en de 
Egyptische collectie van dat museum in die 
van het Louvre te integreren, om zo de col-
lectie meer samenhang te geven en toe te 
spitsen op de westerse civilisatie en haar 
wortels.19 Na de oorlog wordt dat plan vol-
ledig uitgevoerd. In Museum geeft hoofd-
conservator Jacques Vandier uitgebreid toe-
lichting bij de speciaal ontworpen 
kruis vormige sokkels, waarop vijf  voorwer-
pen gegroepeerd kunnen worden, en de 
nieuwe kijkkasten, die door hun proporties 
veel beter dan de vroegere Charles X-vitrines 
pasten bij de soms minuscule afmetingen 
van de tentoongestelde objecten. Ook ver-
meldt hij de keuze van de achtergrond: een 
crèmekleurig tissue dat de kunstwerken in 
een zachte, neutrale omgeving moet situe-
ren.
 Aan de ‘nieuwe’ Egyptische collectie 
wordt in 1951 door Maurice Cloche de 
documentaire Images de l’ancienne Egypte 
gewijd, die volgens de aftiteling deel moest 
uitmaken van een grotere reeks films geti-
teld Histoire de l’art par les chefs-d’oeuvre du 
Musée du Louvre. De film, die in nauwe 
samenwerking met de afdeling Egyptische 
antiquiteiten werd gerealiseerd, neemt de 
chronologische structuur van de opstelling 
in het Louvre over, maar laat de tentoon-
stellingsarchitectuur en de museumsetting 
volledig achterwege. De kunstwerken wor-
den als geïsoleerde esthetische objecten 
afgebeeld en dramatisch uitgelicht. Nergens 

zijn vervelende reflecties op het glas van de 
kijkkasten te zien, er lopen geen bezoekers 
in de weg, en er valt geen storend omge-
vingsgeluid te bespeuren. Dit resulteert in 
een ongeëvenaarde intimiteit met de wer-
ken die tijdens een echt museumbezoek 
onmogelijk is, alle inspanningen van de sce-
nograaf  ten spijt. Ook in dit opzicht extrapo-
leert deze film de ontwikkelingen in situ van 
de meeste musea, waarbij encyclopedische 
opstellingen geleidelijk werden ingeruild 
voor ensceneringen die eerder de estheti-
sche contemplatie van de kunstvoorwerpen 
bevorderden.

Les Femmes du Louvre (1951)

In tegenstelling tot Images de l’ancienne 
Egypte, dat kunstwerken samenbrengt die 
ook in het echt als een ensemble gecontem-
pleerd kunnen worden, verzamelt Les 
Femmes du Louvre (1951) van Pierre Kast 
schilderijen en beeldhouwwerken die over 
het hele gebouw zijn verspreid. De film is 
opgebouwd rond een vrij anekdotisch 
thema en dient geen educatieve doeleinden. 
Eerder wou Kast het plezier van het kijken 
naar kunst op een amusante, luchtige 
manier op de kijker overbrengen. De aftite-
ling omschrijft de film als een Divertissement 
cinématographique au Musée du Louvre. De 
camera beweegt op een ongecompliceerde 
en soepele manier langs meesterwerken als 
de Nikè van Samothrake en de Mona Lisa, 
zonder de kijker te vervelen met kunsthisto-
rische details. De film strookt perfect met de 
toenmalige museologische opvatting dat 
kunsteducatie niet saai mag worden en 
gepaard moet gaan met een zintuiglijke 
ervaring, die in het Louvre mogelijk was 
gemaakt door de reductie van het aantal 
werken, de lichtere tinten van de wanden 
en de verwijdering van balustrades.20 In de 
vernieuwde opstelling na de oorlog wordt 
deze logica nog verder doorgetrokken. Les 
Femmes du Louvre is echter meer dan louter 
een onbezorgde en imaginaire promenade 
langs het vrouwelijk schoon dat het Louvre 
rijk is. Door de transhistorische benadering 
realiseert de film het concept van een imagi-
nair museum dat in dezelfde jaren ontwik-
keld werd door André Malraux, die alle 
kunstwerken via fotografische reproducties 
wilde samenbrengen en vergelijkbaar 
maken.21

Les Pierres vives (1952)

Ook uit Les Pierres vives: la sculpture française 
au musée du Louvre (1952) van Fernand 
Marzelle spreekt de ambitie om de bezoeker 
vooral niet te vervelen. ‘De herinneringen 
aan de musea van weleer met hun romme-
lige muren zijn ver weg’, zo stelt de voice-
over meteen, die het nieuwe Louvre aan-
prijst omwille van ‘zijn goed verzorgde 
spektakel met lumineuze zalen’. Veel meer 
dan de bovenvermelde films herinnert Les 
Pierres vives aan de ervaring van een echt 
museumbezoek. Diverse shots tonen de 
kunstwerken in relatie tot elkaar en tot de 
museumzalen. De camera verhuist van de 
ene zaal naar de andere terwijl men in een 
deuropening een glimp kan opvangen van 
de achterliggende ruimte. Daarbij komen de 
antieke en middeleeuwse portalen, die sinds 
de transformatie van de jaren dertig in de 
doorgangen tussen de zalen van het depar-
tement beeldhouwkunst werden geïnstal-
leerd, uitgebreid in beeld. Volgens Louvre-
directeur Jacques Jaujard verschaffen deze 
portalen aan elke zaal ‘een particuliere sfeer 
overeenkomstig de tentoongestelde sculptu-
ren’.22 Bovendien brengt de camera de 
kunstwerken vaak niet frontaal in beeld. We 
zien de sculpturen schuin vanuit het gang-
pad, zoals een bezoeker die door de zalen 

De Sphinx van Tanis in de nieuwe opstelling in een van de cryptes onder het Louvre
uit: Images de l’ancienne Egypte (Maurice Cloche, 1951)

Les Pierres vives – La sculpture française au Musée du Louvre (Fernand Marzelle, 1952)
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wandelt ze zou zien. Op het einde brengt de 
film ons zelfs naar de (voor het publiek 
ontoegankelijke) kelder van het museum, 
waar een groot aantal beeldhouwwerken is 
opgeslagen. Een aandachtige lectuur van de 
film wijst echter uit dat de architecturale 
setting omzichtig gemanipuleerd werd om 
de theatrale, bijna religieuze aanwezigheid 
van de tentoongestelde objecten te intensifi-
eren. De sculpturen worden dramatisch uit-
gelicht met spots in verduisterde ruimtes, 
terwijl in de deuropening de aanpalende 
kamer lijkt te baden in het licht. Eenmaal 
daar, in het volgende shot, is deze kamer 
opeens ook verduisterd, en springt het hel-
der uitgelichte witte marmer van de beeld-
houwwerken meteen in het oog. Sommige 
beelden zijn overduidelijk geanimeerd. Een 
voorbeeld is de scène waarin de camera een 
portaal uit de twaalfde eeuw in beeld brengt. 
Het portaal biedt zicht op een achterliggen-
de ruimte met diverse sculpturen die door 
middel van special effects één voor één wor-
den uitgewist zodat uiteindelijk slechts één 
crucifix in beeld blijft. De architectuur van 
het museum wordt behandeld als een flexi-
bele filmset, waarbij de cineast naar belie-
ven scènewissels kan doorvoeren om vaart 
te houden in het verhaal.

Het ‘postmoderne’ Louvre

Zoals deze oudere films nauw verbonden 
zijn met de scenografische transformaties 
van de jaren dertig tot vijftig, zo kunnen 
enkele interessante en recentere producties 
gelinkt worden aan de grote renovatiewer-
ken die in de late jaren tachtig en vroege 
jaren negentig werden uitgevoerd. Na de 
opening van het Centre Pompidou en het 
Musée d’Orsay was het Louvre niet alleen 
aan een opknapbeurt toe, de infrastructuur 
was ook geheel ontoereikend geworden 
voor de steeds groeiende bezoekersaantal-
len. In de filmwereld was het Louvre als 
obligate toeristische trekpleister al schitte-
rend op de korrel genomen in Jean-Luc 
Godards Bande à part (1964) waarin de drie 
hoofdpersonages de tijd doden door het 
record te verbreken van ene Jimmy Johnson 
uit San Francisco, die het gehele Louvre in 
negen minuten en 45 seconden had 
bezocht – een scène die door de cinefiele 
personages in Bernardo Bertolucci’s 
Dreamers (2003) wordt geïmiteerd. Met een 
enorme uitbreiding van de oppervlakte, 
een doorgedreven herinrichting en de nieu-
we monumentale en spectaculaire pirami-
dale ingangspartij naar het ontwerp van 
I.M. Pei, profileerde het ‘Grand Louvre’ zich 
als het ultieme voorbeeld van het laatkapi-
talistische museum, dat toegerust is voor 
het globale toerisme met blockbusterten-
toonstellingen voor een gigantisch aantal 
bezoekers.23 In tijden van ‘vermarkting’ 
van de museumervaring is het Louvre niet 
langer uitsluitend een plaats om kunstwer-
ken te contempleren, maar eerst en vooral 
een semipublieke ruimte waar mensen 
elkaar ontmoeten, wandelen, eten en win-
kelen.24

 Ook in deze periode liet het Louvre zich 
gelden als een vooraanstaande producent 
van films, video’s en televisieprogramma’s, 
zoals de reeks Palettes (1989) waarin 
beroemde schilderijen worden geanalyseerd 
met behulp van wetenschappelijke metho-
des – wat met allerhande video-effecten 
wordt gevisualiseerd – en de zestigdelige 
reeks One Hundred Seconds for a Work of  Art 
(1990-1991).25 Vandaag is het Louvre nog 
steeds actief  in de (co)productie van aller-
hande documentaires over het gebouw, 
belangrijke exposities of  hoogtepunten uit 
de verzameling. Onder de noemer ‘Louvre 
imaginaire’ werden bovendien visuele 
essays van regisseurs als Alain Fleischer, 
Anne-Marie Miéville en Valeria Sarmiento, 
en arthouse films van onder meer Ange 
Leccia, Jean-Philippe Toussaint en Tsai 
Ming-Liang gerealiseerd.26 Daarnaast 
maakten filmmakers en kunstenaars als 
Nicolas Philibert, Jean-Marie Straub & 
Danièle Huillet en Mark Lewis enkele per-
soonlijke en experimentele films over het 
museum en zijn beroemde kunstwerken, die 
duidelijk verschillen van de conventionele 
kunstdocumentaire en eerder aansluiten bij 
bepaalde inzichten uit de traditie van de 
zogenaamde ‘institutionele kritiek’.27 Deze 
reflexieve dimensie typeert ook Alexander 
Sokurovs Francofonia, een film die expliciet 
naar de institutionele geschiedenis van het 
Louvre verwijst.

La Ville Louvre (1990)

Tijdens de ingrijpende renovatiewerken aan 
het eind van de jaren tachtig trok de Franse 
cineast Nicolas Philibert zich gedurende 
enkele maanden terug in het museum voor 
de realisatie van zijn film La Ville Louvre 
(1990). Deze documentaire werd gefilmd in 
Philiberts typische stijl, tegelijk zorgvuldig 
en met een speelse toon. Zoals de titel sug-
gereert, geeft Philibert ons een impressie 
van de stedelijke schaal van het gebouw met 
zijn gigantische en complexe netwerk van 
galerijen, zalen, kamers, trappenpartijen, 
binnenplaatsen en boven- en ondergrondse 
gangen. In de eerste plaats biedt Philibert 
ons een intieme kijk op de dagelijkse beslom-
meringen in deze stad met ongeveer 1200 
inwoners, die niet alleen wordt bewoond 
door curatoren en suppoosten, maar ook 
door telefonistes, schoonmaakpersoneel, 
restaurateurs, koks, timmerlui, rolschaat-
sende boodschappers, veiligheidspersoneel, 
brandweermannen en ramenwassers, die 
als doorwinterde alpinisten de glazen pira-
mide beklimmen. We krijgen ook kantoren, 
werkplaatsen, kleedkamers, keukens en een 
gymnasium te zien. Kortom, het Louvre 
wordt gepresenteerd als een plaats waar 
gewerkt wordt. Slechts geleidelijk maken de 
kunstwerken hun intrede, eerst nog half  
ingepakt of  leunend tegen een wand. Pas 
tegen het eind van de film verschijnen ze in 
hun volle glorie, maar ook dan lijken sup-
poosten of  zelfs een automatische boenma-
chine de meeste aandacht weg te kapen.
 La Ville Louvre schrijft zich in een lange 
traditie in van de achter-de-schermenbena-
dering van musea, die teruggaat tot Behind 
the Scenes: The Working Side of  the Museum, 
een film die reeds in 1928 werd geprodu-
ceerd door het Metropolitan Museum of  
Art.28 Daarnaast maakte kunstfilmpionier 
Hans Cürlis in de jaren dertig films over de 
laboratoria van de Berlijnse musea.29 Ook 
later werd de achter-de-schermenbenade-
ring vaak gebruikt. In de jaren zeventig 
werd ze bijvoorbeeld vaak toegepast in voor 
televisie geproduceerde kunstdocumentai-
res. Tussen die oudere documentaires en La 
Ville Louvre zijn er echter belangrijke ver-
schillen. Philibert maakt geen gebruik van 
een voice-overcommentaar of  van inter-
views, en hij ontwijkt de didactische insteek 
van de meeste andere kunstdocumentaires. 

Zijn benadering is persoonlijker en lyri-
scher. La Ville Louvre beantwoordt in grote 
mate aan de kenmerken van de essayfilm. 
Terwijl sommige delen zijn gedraaid in de 
spontane stijl van de direct cinema (dat geldt 
bijvoorbeeld voor de scènes waarin de 
akoestiek van het gebouw wordt getest of  
we een medisch interventieteam aan het 
werk zien), getuigen andere delen van een 
meer beheerste aanpak, waarbij mensen, 
ruimten en kunstwerken in een doordachte 
relatie worden getoond. Sommige scènes 
zijn onmiskenbaar geënsceneerd. Aan een 
archeologe vroeg Philibert bijvoorbeeld om 
gedurende haar eindeloze traject door de 
zalen en gangen van het labyrint van het 
Louvre hoge hakken te dragen, zodat het 
contrast tussen de verschillende materialen 
(vloeren van marmer, hout, tapijt, tegels, 
metalen trappen) hoorbaar wordt.30

 Philiberts stijl is gebaseerd op een uitge-
kiende balans tussen de vrijheid en sponta-
neïteit van zijn ‘acteurs’, en zijn zorgvuldige 
controle van kadrering, perspectief  en 
beweging. De statische framings en long shots 
die de personages in hun omgeving situeren, 
doen zelfs denken aan Jacques Tati en soms 
loert ook diens specifieke humor om de hoek 
– zoals in een shot van kleurrijke paraplu’s 
op de kantoorvloer of  scènes met persona-
ges die op een ietwat onhandige manier 
allerhande machines en elektrische toestel-
len bedienen. Zijn oog voor het hectische 
leven in de ‘Louvrestad’ combineert Philibert 
steeds met een grote aandacht voor harmo-
nische composities. Mede door toedoen van 
de kunstwerken op de achtergrond worden 
banale handelingen soms getransformeerd 
tot een grootse rituele performance.
 Zoals in narratieve fictiefilms waarin 
kunstwerken een belangrijke rol spelen in 
de plot of  de mise-en-scène, wordt er in La 
Ville Louvre veel aandacht geschonken aan 
de relatie tussen de kunstwerken en hun 
beschouwers – in dit geval niet de gebruike-
lijke museumbezoekers, maar het perso-
neel. Net zoals Thomas Struth in zijn 
beroemde fotoreeks van museuminterieurs, 
benadrukt Philibert de (niet intentionele) 
interactie tussen de personages op een 
schilderij en de ‘echte’ mensen in het muse-
um.31 Het museumpersoneel wordt onder-
deel van een processie van hovelingen op 
een classicistisch schilderij. Een stofzuigen-
de man in een blauw sportpak treedt op als 

nederige aanbidder van de Maagd Maria 
die, op het schilderij op de achtergrond, een 
mantel in hetzelfde soort blauw draagt. 
Terwijl Struth echter focust op de visuele 
interactie tussen schilderijen en hun 
beschouwers, die vaak in een pose van 
absorptie of  contemplatie worden weerge-
geven, legt Philibert de nadruk op de fysieke 
manipulatie van de kunstwerken, die wor-
den gedraaid, verschoven of  opgepoetst. 
Deze situaties resoneren onmiskenbaar met 
scènes uit speelfilms waarin kunstwerken 
niet alleen worden bekeken, maar ook vaak 
worden betast, gekust, gestolen of  vernie-
tigd. Ook in La Ville Louvre worden de kunst-
werken onderdeel van een minidrama 
waarbij ze worden gemanipuleerd of  het 
onderwerp vormen van een intrigerend spel 
van blikken. Dit thema werd al in vroegere 
documentaires over het Louvre aangekaart. 
Het door Lucy Jarvis geproduceerde Louvre: 
A Golden Prison (John Sughrue Jr., 1964), 
waarin Charles Boyer als gids de geschiede-
nis van het gebouw en de instelling toelicht, 
bevat bijvoorbeeld een lange sequentie 
waarin de aandacht niet zozeer naar de 
kunstwerken gaat, maar naar de bezoekers 
die ze bekijken.
 Philibert wekt zelfs de indruk dat de 
kunstwerken uit zichzelf  voortbewegen. 
Onder steund door een vorklift, lijkt het 
standbeeld van Seneca te wandelen op het 
trottoir. Engelen lijken te vliegen wanneer 
ze op een lift worden getransporteerd. Ook 
de schilderijen die door het museumperso-
neel worden gedragen, lijken zich auto-
noom te verplaatsen. Het is alsof  de kunst-
werken zelf  een bezoek brengen aan de lege 
museumruimten. In de openingssequentie 
wordt het museum ‘s nachts verkend door 
bewakingspersoneel, dat de zalen en kunst-
werken met hun zaklampen aftast. Zoals bij 
de unheimliche portretten in gothic ghost 
stories, licht Philibert bepaalde delen van 
het geschilderde oppervlak uit, terwijl ande-
re delen verduisterd blijven. Daardoor lijken 
de geportretteerden los te komen van hun 
achtergrond en de blik van de kijker terug te 
kaatsen. Het effect doet denken aan de vele 
fictiefilms met museumscènes waarin nach-
telijke indringers optreden – als kunstwer-
ken opduiken in speelfilms, is de kans bij-
zonder groot dat ze gestolen worden.32 Veel 
cineasten zijn gefascineerd door het spel 
van zaklampen in nachtelijke museumza-
len; het Louvre kreeg dergelijke ongenode 
gasten op bezoek in films als Les Amants du 
Pont neuf (Léos Carax, 1991) en The Da Vinci 
Code (Ron Howard, 2006), en in diverse 
Belphégor-films. Daarbij worden de schilde-
rijen en sculpturen niet alleen ‘geanimeerd’ 
via de interacties met mensen, maar ook 
met behulp van cinematografische midde-
len zoals montage, geluid en camerabewe-
gingen. 

Une Visite au Louvre (2003)

Ook in Une Visite au Louvre (2003) van Jean-
Marie Straub & Danièle Huillet staat de blik 
van de kijker op de kunst centraal. Zoals 
hun film over Cézanne (1989) is Une Visite au 
Louvre gebaseerd op een boek van Joachim 
Gasquet, een schrijver die Cézanne nog per-
soonlijk had gekend.33 Gasquets tekst 
omvat een verslag van zijn (fictief) bezoek 
aan het Louvre in het gezelschap van de 
beroemde schilder. In een dialoog becom-
mentarieert Cézanne soms op een grappige, 
soms op een norse manier de schilderijen 
van onder anderen Giorgione, Tintoretto, 
Veronese, David, Ingres, Delacroix en 
Courbet. Cézannes uitgesproken opinies 
over deze schilders roepen het debat op tus-
sen les classiques et les modernes, dat de 
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Franse kunsttheorie sinds de zeventiende 
eeuw bepaalde en waarin Cézanne zelf  een 
bijzondere plaats innam. Enerzijds is 
Cézanne, die beïnvloed werd door Courbet 
en de impressionisten, de ultieme voorloper 
van de modernisten. Anderzijds presenteert 
hij zich als een toegewijde leerling van de 
kunst uit het verleden, die de meesters in 
het Louvre bestudeert – een ambitie die per-
fect wordt uitgedrukt in zijn vaak geciteerde 
statement dat hij van het ‘impressionisme 
iets solide wou maken zoals de kunst van de 
musea’.34 In Gasquets dialoog stelt Cézanne 
dat hij enkel naar de natuur wilde schilde-
ren en dat hij het Louvre wou platbranden. 
Maar hij voert ook aan dat hij via het Louvre 
naar de natuur wilde terugkeren.
 In Une Visite au Louvre is het museum leeg. 
De obligate zwermen toeristen zijn afwezig 
en alle aandacht is op de kunstwerken 
gericht. Er zijn geen personages of  acteurs. 
Er zijn enkel de voice-overs van Julie Koltaï, 
die een opzettelijk artificiële en soms lyrische 
vertolking ten beste geeft van Cézanne, en 
van Straub zelf, die zijn stem verleent aan 
Gasquet. De film is opgevat in de strenge 
minimalistische stijl die kenmerkend is voor 
Straub en Huillet, en bestaat uit niet meer 
dan 25 shots, waaronder slechts drie exteri-
eurzichten, respectievelijk in het begin, het 
midden en aan het einde van de film: een 
panning shot van de gevel van het Louvre, 
een zicht vanuit een van de ramen van het 
museum op de bomen langs de Seine-oever, 
en een traag panning shot (360 graden) van 
een beekje in een dichtbegroeid woud – dat 
laatste beeld kan worden gelezen als een fil-
misch equivalent van Courbets schilderijen 
die worden besproken in de dialoog. Deze 
spaarzame exterieurzichten introduceren 
een beperkte vorm van beweging en enkele 
flarden realiteit in deze uitgesproken stati-
sche film over het immobiele medium van de 
schilderkunst – een dialectiek die ook essen-
tieel is voor de kunst van Cézanne. Alle 
andere shots zijn statische interieurzichten. 
Ze brengen de Nikè van Samothrake (de enige 
sculptuur in de film) en veertien andere 
meesterwerken (allemaal schilderijen) in 
beeld, zorgvuldig uitgelicht door camera-
man William Lubtchansky.
 Net als Philibert zijn Straub en Huillet 
vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de 
kunstwerken interageren met hun beschou-
wers. Maar terwijl Philibert focust op de 
interactie tussen de kunstwerken en het 
museumpersoneel, dat deel uitmaakt van de 
diëgese van de film, richt Visite au Louvre zich 
rechtstreeks tot de kijker door de kunstwer-
ken frontaal in beeld te brengen. De impact 
die de kunstwerken hadden op Cézanne, 
wordt in de theatrale commentaarstem 
expliciet gethematiseerd. De soms heftige en 
lyrische bewoordingen staan in schril con-
trast met de afstandelijke cameravoering. In 
tegenstelling tot de conventionele kunstdo-
cumentaire, die schilderijen via montage, 
camerabewegingen of  zooms tot leven tracht 
te brengen, maakt Visite au Louvre gebruik 
van een nadrukkelijk statische camera en 
extreme long takes. Dit strookt met Cézannes 
eigen opvattingen over het belang van het 
lange en nauwgezette kijken naar schilde-
rijen, en met zijn geloof  in het vermogen van 

de beschouwer om zich in een schilderij te 
verliezen. Op een gelijkaardige wijze leren 
Straub en Huillet de kijker kijken.35 Daarbij 
vatten ze film op als een pure act van regis-
tratie, reproductie en duplicatie. De schilde-
rijen worden niet alleen verdubbeld door de 
camera; van de film zelf  bestaan twee bijna 
identieke versies van respectievelijk onge-
veer 47 en 48 minuten, die zowel apart als 
samen – onmiddellijk na elkaar – vertoond 
kunnen worden. De verschillen tussen de 
twee versies beperken zich in hoofdzaak tot 
de tekstdeclamatie en de takes van de exteri-
eurshots. Deze verdubbeling sluit niet alleen 
perfect aan bij de minimalistische en materi-
alistische benadering van Straub en Huillet, 
ze strookt ook met het ‘normale’ museum-
bezoek waarbij we bepaalde kunstwerken 
vaak meerdere keren bekijken.
 Met hun statische camera en extreme long 
takes vestigen Straub en Huillet daarnaast 
de aandacht op de kadrering van hun shots. 
Omdat de schilderijen meestal volledig wor-
den getoond, komen ook de lijsten en delen 
van de wand in beeld. De proporties van de 
schilderijen verschillen immers van de aspect 
ratio van de camera of  het filmscherm – wat 
soms wordt versterkt door de opmerkelijk 
asymmetrische kadrering. Bijgevolg gaat er 
veel aandacht naar de materiële realiteit en 
context rond de schilderijen. Op andere 
momenten snijden Straub en Huillet de 
schilderijen af  of  focussen ze op een speci-
fiek detail. Daarbij negeert het gehanteerde 
kader de compositorische logica van het 
getoonde kunstwerk. Precies de exploratie 
van dat soort spanningen maakt Une Visite 
au Louvre fascinerend.
 De tegenstelling tussen de kadrering door 
de filmcamera en het kader van het schilde-
rij beheerst ook André Bazins beroemde 
essay Peinture et cinéma uit de late jaren 
veertig.36 Volgens Bazin omsluit het vaste 
kader van een schilderij een wereld die vol-
ledig door en voor zichzelf  bestaat. De wer-
king van de lijst bezit daarbij een centripe-
tale logica. Het kader van de filmcamera is 
integendeel mobiel en onderwerpt de ruim-
te aan een centrifugale logica – de kijker 
beseft immers dat de gerepresenteerde 
wereld zich uitstrekt buiten de randen van 
het beeld. Wanneer we een deel van een 
schilderij op een filmscherm bekijken, ver-
liest de ruimte van het schilderij haar oriën-
tatie, en verschijnt het als iets dat bestaat in 
een wereld die zich voorbij de begrenzingen 
van het schilderij uitstrekt.

Het kader van de institutionele kritiek

De films van Straub & Huillet en Philibert 
over het Louvre handelen in meerdere 
opzichten over kadrering. Kunstwerken 
worden bekeken vanuit verrassende per-
spectieven of  op een opmerkelijke manier 
gekadreerd, samen met mensen, voorwer-
pen of  stukken van de muur. Philibert legt 
bovendien een bijzondere belangstelling 
aan de dag voor de framing devices van het 
museum, zoals deuren, poorten, ramen en 
kijkkasten. Zijn film presenteert het Louvre 
als een institutioneel kader en roept daar-
mee de stelling van Brian O’Doherty op dat 
de verdwijning van de lijst in de (modernis-
tische) schilderkunst gelijk opging met het 
toenemende belang van de wanden en 
ruimten van de plek waar kunst werd 
getoond.37 Dat proces lijkt zich letterlijk 
voor de lens van Philiberts camera te vol-
trekken: bij de door hem gefilmde renovatie 
van het Louvre werden de laatste restanten 
van de volgepropte Salonaccrochage weg-
gewerkt en de kunstwerken nog meer geïso-
leerd, zodat de ruimte ertussen verder toe-
nam.
 De preoccupatie met het museum als fra-
ming device sluit aan bij de institutionele kri-
tiek die vanaf  de late jaren zestig werd 
geformuleerd door kunstenaars als Marcel 
Broodthaers, Hans Haacke, Daniel Buren of  
Michael Asher.38 Voor hen bestond de taak 
van de kunstenaar er niet in het museum te 
vernietigen – een ambitie die vaak aan de 
avant-garde wordt toegeschreven – maar de 
valse neutraliteit van het museum te ont-
maskeren en zijn onzichtbare institutionele 
logica bloot te leggen. Nog meer roepen de 
Louvrefilms van Philibert en Straub & 
Huillet echter het institutioneel-kritische 
werk van de jongere Louise Lawler op, die 
kunstwerken in specifieke private of  publie-
ke tentoonstellingssituaties fotografeert en 
daarbij hun economische of  sociale context 
aan het licht brengt.
 Ook Philiberts karakterisering van het 
museum als een plaats van arbeid – zijn aan-
dacht voor de suppoosten en het onder-
houdspersoneel, die door de gemiddelde 
museumbezoeker niet worden opgemerkt – 
past in de traditie van de institutionele kri-
tiek. Kunstenaars als Mierle Laderman 
Ukeles, Michael Asher of  Fred Wilson maak-
ten immers juist de onzichtbare structuren 
en productiekrachten van het museum 
zichtbaar.39 Terzelfdertijd herinnert La Ville 
Louvre aan de documentaires die Frederick 
Wiseman maakte over allerhande sociale 
instituten, en die vaak in de lijn van Foucault 
worden geïnterpreteerd – Wiseman zelf  
behandelde later het fenomeen van het 
museum in National Gallery (2014), een film 
die met La Ville Louvre tal van gelijkenissen 
vertoont, maar die vanwege het belang van 
de dialogen toch veel minder als een visueel 
essay kan worden gezien. 
 De film van Straub en Huillet vestigt dan 
weer de aandacht op het architecturale en 
institutionele kader door nadrukkelijk te 
wijzen op de massieve gouden lijsten van de 
schilderijen, die hier op hun beurt aan – 
door Antoine Thirion als ‘autoritair’ 
omschreven – kadreringen worden onder-
worpen.40 Zowel door hun obstinate aan-
dacht voor framings als door hun rigide film-
stijl roepen Straub en Huillet associaties op 
met diverse conceptuele kunstpraktijken. 
‘Deze film tracht geen schilderijen te repre-
senteren’, stelt Jean-Paul Fargier, maar pro-
beert eerder ‘het filmische tentoon te stel-
len’.41 ‘Les Straub ne font pas du Cézanne 
mais du Duchamp’, besluit hij. Voor zowel 
Philibert als Straub & Huillet is het kunst-
museum een dankbare plaats om met de 
taal van de film te experimenteren. Het 
motief  van zo’n museum, een omgeving die 
is gewijd aan de gesofisticeerde blik, stelt 

hen in staat om te reflecteren over de aard 
van beelden en over de transformatie die 
deze (statische) beelden met behulp van fil-
mische middelen ondergaan. Zowel La Ville 
Louvre als Visite au Louvre combineren deze 
zelfreflexieve dimensie met een documentai-
re benadering die onmiskenbaar beïnvloed is 
door elementen uit de narratieve speelfilm. 
De raadselachtigheid van beide films herin-
nert aan die van museumscènes uit speel-
films. Schilderijen komen tot leven, figuren 
worden gepresenteerd als zintuiglijke 
wezens. Terwijl de Straubs onze waarneming 
en appreciatie van schilderijen beïnvloeden 
via de dialoog van de off-screen personages, 
keert Philibert het conventionele museum-
bezoek om. In zijn film kijken de toeristen 
niet naar de kunstwerken, maar lijken de 
kunstwerken de activiteiten van het muse-
umpersoneel te aanschouwen.42 Philibert 
ziet bovendien een overeenkomst tussen de 
act van het filmen en het curatorschap: 
‘Wat me interesseert is de impliciete analo-
gie met de cinema. Een museumruimte 
organiseren is keuzes maken, bepaalde wer-
ken selecteren – de reserves zitten vol – en ze 
tentoonstellen volgens een bepaalde orde. 
Dat is het werk van de montage.’43

Invention au Louvre (2014)

Invention au Louvre (2014) bestaat uit een 
projectie in loop van vier korte digitale films 
zonder geluid van de Canadees-Britse kun-
stenaar Mark Lewis. Een van die films, Child 
with a Spinning Top, is een meticuleuze 
exploratie van een schilderij van Jean-
Baptiste-Siméon Chardin, dat zich evenwel 
niet in het Louvre maar in het museum van 
São Paulo bevindt – het Louvre is natuurlijk 
wel in het bezit van gelijkaardige werken 
van Chardin. De andere drie films focussen 
op het beroemde Parijse museum. In 
Pyramid glijdt een camera over de vloer 
onder de gigantische glazen piramide van 
I.M. Pei. Lewis’ film toont ons enkel de 
benen van de museumbezoekers, en vooral 
de schaduw van die benen op het giganti-
sche vloervlak waarop ook het geometri-
sche glazen raster van de piramide wordt 
weerspiegeld. De spiraalvormige toegangs-
trap (die aan het begin van de film te zien is) 
en de glazen piramide worden gepresen-
teerd als een gigantisch kijkglas dat ons de 
andere delen van het gebouw binnenleidt.
 De schimmige aanwezigheid van de 
museumbezoekers komt ook aan bod in In 
Search of  the Blessed Ranieri, dat uit één 
indrukwekkende long take bestaat. De came-
ra beweegt zich zachtjes door een aantal 
van de beroemdste zalen van het Louvre, 
zoals de grote trappenpartij met de Nikè van 
Samothrake en de galerijen met Franse en 
Italiaanse schilderkunst. Net als Alexander 
Sokurov (Russian Ark, 2002) en de foto-
graaf  Thomas Struth laat Lewis’ film ons 
drukbezochte tentoonstellingszalen zien. 
Bezoekers bekijken schilderijen, sommigen 
lijken geboeid, maar de meesten lijken 
gehypnotiseerden op de dool die nauwelijks 
in de meesterwerken aan de wanden zijn 
geïnteresseerd – de personages lijken een 
soort slaapwandelversie te spelen van de 
beroemde Louvrescène in Godards Bande à 
part (1964). In een gelijkaardige, maar kor-
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tere tweede take, volgt de camera een man 
met een kind om halt te houden bij een 
schilderij van Giovanni Sassetta waarop de 
heilige Ranieri de armen uit de gevangenis 
bevrijdt. Op het schilderij lijkt Ranieri vrij te 
zweven als een engel – een toestand die 
wordt weerspiegeld door Lewis’ camera, die 
zijn positie op ooghoogte meermaals loslaat 
om de indrukwekkende plafonds van het 
Louvre te exploreren. 
 Terwijl Pyramid en Ranieri de architectuur 
van het Louvre en zijn bezoekers in beeld bren-
gen, exploreert The Night Gallery met een 
traag bewegende camera een sculpturenga-
lerij gehuld in duisternis. De klassieke 
standbeelden lijken tot leven te komen door 
een zwak en veranderend licht. Lewis’ pyg-
malionoefening lijkt terug te grijpen op het 
ooit populaire gebruik om sculptuurgalerij-
en ’s nachts met toortsen of  fakkels te 
bezoeken. Er zijn prenten bewaard waarop 
Napoleon de antieke sculpturen in het 
Louvre bekijkt bij fakkellicht – regisseur 
Sergei Eisenstein merkte ooit treffend op dat 
dergelijke museumbezoeken protocinema-
tografische kwaliteiten bezitten.44 Net zoals 
Les Pierres vives en La Ville Louvre evoceert 
Lewis de nachtelijke indringers van musea 
die we kennen uit horrorfilms, mystery thril-
lers of  heist movies die zich in musea afspe-
len.
 In het door het Louvre opgestelde persbe-
richt bij de release van de film lezen we: 
‘Mark Lewis suggereert dat de film reeds 
bestond vóór de technologie van de cinema 
en dat die al was uitgevonden in het oog van 
de kijker.’ Lewis’ Louvrefilms doen inder-
daad eeuwenoude tradities herleven waar-
bij men kunstwerken al bewegende of  via 
een medium bekijkt – naast de nachtelijke 
bezoeken aan sculptuurgalerijen zijn er bij-
voorbeeld de suggesties van Diderot om zich 
van een toneelkijker te bedienen en van 
Goethe om met snel knipperende ogen naar 
het kunstwerk te kijken.
 Lewis brengt voorts een reeks middelen 
en instrumenten in beeld die onze blik orga-
niseren als we een museum bezoeken: de 
architectuur van het Louvre, infrastructu-
rele elementen als lijsten en sokkels, en de 
camera’s van de toeristen – velen onder hen 
kijken niet naar de schilderijen, maar foto-
graferen ze enkel vanuit de losse pols met 
hun telefoon. Opvallend is dat Lewis’ film 
zich er niet op toelegt om de kunstwerken 
beter te laten zien – de drijfveer van vele 
kunstdocumentaires – maar net de onge-
makken van het museumbezoek oproept, 
waarbij de bezoeker wordt gehinderd door 
schuine perspectieven, duisternis of  in de 
weg lopende mensenmassa’s. 

Francofonia (2015)

Francofonia (2015) van Alexander Sokurov 
houdt het midden tussen een filmisch essay 
en een speelfilm. Aan het begin voert de 
filmmaker in zijn flat via een zwakke com-
puterverbinding een gesprek met een zee-
man op een schip, dat blijkbaar kunstschat-
ten transporteert op een stormachtige zee. 
Net zoals in Russian Ark (2002) en Elegy of  a 
Voyage (2001), Sokurovs vroegere medita-
ties op het museum aan de hand van res-
pectievelijk de Hermitage in St. Petersburg 
en het Museum Boijmans Van Beuningen te 
Rotterdam, wordt er gebruikgemaakt van 
een dominante voice-over die ons door de 
geschiedenis van het Louvre leidt. Voor 
Sokurov zijn musea immers in eerste 
instantie bewaarplaatsen van collectieve 
herinneringen; vandaar dat zijn ‘museum-
films’ steevast bevolkt worden door schim-
mige figuren die door de tijd kunnen reizen. 
De langgerekte single take waaruit Russian 
Ark bestaat, leidt ons niet alleen naadloos 
van de ene zaal naar de andere, maar ook 
van het ene tijdperk in het andere. In Elegy 
of  a Voyage lijkt een nachtelijke indringer 
van het museum getuige te zijn geweest van 
gebeurtenissen die zich honderden jaren 
geleden hebben afgespeeld. Francofonia ver-
weeft segmenten met elkaar die in diverse 
historische periodes zijn gesitueerd. We zien 
niet alleen de cineast in zijn werkkamer, 
maar ook Napoleon die ’s nachts door het 
Louvre (of  beter: het Musée Napoléon) 
dwaalt. In eerste instantie focust de film op 
de jaren veertig – zoals gezegd was dit een 
cruciale periode in de ontwikkeling van het 
Louvre. Francofonia handelt voor een groot 
deel over de ontmoeting en gedwongen 
samenwerking tussen de Franse ambtenaar 
Jacques Jaujard en de Duitse militair Graaf  

Franz von Wolff-Metternich, die als kunst-
historicus voor de oorlog verantwoordelijk 
was voor de monumentenzorg in het 
Rijnland. Samen stelden ze alles in het werk 
om de kunstwerken van het Louvre te 
beschermen – niet alleen tegen mogelijke 
oorlogsschade, maar ook tegen de rooflust 
van de nazi’s.
 Sokurov laat de verschillende episodes 
evenwel in elkaar glijden. Soms maakt hij 
gebruik van visuele echo’s: we zien de 
Johannes De Doper van Da Vinci niet alleen in 
het museum, maar ook op de kaft van een 
boek in de werkkamer van de cineast; 
Géricaults Vlot van de Medusa verschijnt op 
zaal én in zijn schuiloord. Bovendien reso-
neert dit beroemde schilderij met de compu-
terbeelden van het schip op stormachtige 
zee. Elders maken we bijna ongemerkt 
sprongen in de geschiedenis: wanneer 
Jaujard door het raam kijkt, ziet hij een 
Duitse soldaat die achter een meisje aan-
loopt… maar plots verschijnen auto’s en 
bushokjes van recente makelij in beeld: de 
scène blijkt zich niet tijdens de oorlogsjaren, 
maar in een hedendaagse setting af  te spe-
len. Sokurovs transhistorische benadering 
vertaalt zich ook in een media-archeolo-
gisch kluwen: skypeverbindingen met digi-
tale storingen op een computerscherm wor-
den afgewisseld met historische foto’s en 
schilderijen, predigitale video-effecten (van 
bijvoorbeeld Pétain bij een schilderij van 
Delacroix) en (gesonoriseerde) footage van 
Parijs tijdens de bezetting. De beelden van 
scènes met Jaujard en Metternich vertonen 
een bruine tint en laten bovendien de opti-
sche geluidsstrook op de film zien.
 Los daarvan is natuurlijk ook het Louvre 
zelf  een indrukwekkende teletijdmachine. 
Sokurov schenkt aandacht aan de transfor-
matie van het voormalige koninklijke paleis 
tot een museum na de Franse Revolutie en 
hij illustreert de opeenvolgende uitbrei-
dingsprojecten aan de hand van een reeks 
interieurzichten. Hierbij staat de cineast 
onder meer stil bij de fantasietekeningen 
van de Grande Galerie van Hubert Robert, 
waaraan hij reeds eerder Hubert Robert: A 
Fortunate Life (1996) wijdde. Het gebouw 
zelf  wordt soms op een bijna bedwelmende 
wijze in beeld gebracht, met een hoogst 
mobiele camera die elders ook door de stra-
ten van Parijs zweeft – de drone shots van 
Parijs en het gebouw en de kunstschatten 
van het Louvre vinden hun echo in het 
intrigerende beeld van een Duitse bommen-
werper die zich geruisloos in een van de 
grote overdekte binnenplaatsen van het 
Louvre boort. Zoals in Russian Ark en Elegy 
of  a Voyage is het museum voor Sokurov het 
postmoderne gebouw bij uitstek: het huis-
vest allerhande symbolen, het is een rijk 
van tekens, maar vooral een opslagkamer 
van de meest uiteenlopende herinneringen. 
Het museum is een soort grafmonument 
van de geschiedenis. Dit soort funeraire 
associaties hebben het instituut museum 
van meet af  aan begeleid. Op architecturaal 
vlak werden ze opgeroepen door colonna-
des, koepels en trappenpartijen die naar 
tempelarchitectuur verwijzen. In het geval 

van het Louvre voegde I.M. Pei daar nog een 
piramide aan toe. Net zoals in populaire 
horrorfilms met wassen beelden of  mum-
mies, of  de Belphégor-films die zich in het 
Louvre afspelen, schuift Sokurov het muse-
um naar voren als een plek van spirituele en 
atavistische krachten, en illustreert hij 
Theodor W. Adorno’s beroemde stelling dat 
‘het museum en het mausoleum meer dan 
een fonetische associatie gemeen hebben’.45
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WOLFGANG ULLRICH

Sinds enkele jaren wordt er geschreven aan 
een nieuw hoofdstuk in de lange geschiede-
nis van het beeldverbod. Ditmaal worden de 
beelden echter niet verboden omdat ze 
godslasterlijk of  pornografisch zouden zijn. 
Het gaat er in dit geval niet om het persoon-
lijkheidsrecht van de makers te bescher-
men, en er is ook geen sprake van politieke 
symbolen die strafrechtelijk verboden zou-
den zijn. Ditmaal worden de beelden eerder 
verboden omdat de makers of  hun erven – 
meestal uit de wereld van kunst en architec-
tuur – ze niet willen tonen. Preciezer 
gezegd: ze willen geen fotografische afbeel-
dingen van hun werk toestaan, of  toch in 
elk geval exact kunnen controleren en 
bepalen op welke plaatsen en met welk doel 
een werk kan worden gereproduceerd.
 Laten we eerst eens een aantal typische 
gevallen1 bekijken: uitgevers van school-
boeken of  inleidende werken over bepaalde 
perioden van de kunstgeschiedenis klagen 
steeds vaker dat het recht op de afbeelding 
van kunstwerken hun wordt onthouden 
met het argument dat de betreffende publi-
catie niet prestigieus genoeg zou zijn. Dat 
dergelijke boeken bij gerenommeerde uitge-
verijen verschijnen, enorme oplagen halen 
en in de eerste plaats een canonvormende 
werking hebben, is kennelijk voor de kun-
stenaars of  hun erven minder belangrijk 
dan het feit dat een werk misschien hooguit 
in zwart-wit of  op een relatief  klein formaat 
kan worden gereproduceerd.
 Fotografen gespecialiseerd in architec-
tuur merken inmiddels steeds vaker dat hun 
wordt verboden om foto’s van gebouwen te 
publiceren die niet in opdracht van de 
architect zijn gemaakt. In die gebouwen 
wordt hun vaak zelfs helemaal verboden om 
foto’s te maken. Alleen afbeeldingen die vol-
ledig in overeenstemming zijn met de visie 
van de architect worden nu nog gepubli-
ceerd. Daarbij gaat het bovendien vaak om 
geretoucheerde foto’s.
 Ook kunstvervalsers – bijvoorbeeld 
Wolfgang Beltracchi2 – kunnen een beroep 
doen op het auteursrecht en het afbeelden 
van hun vervalsingen verbieden. Dat hun 
werkwijze daardoor niet geanalyseerd en 
aanschouwelijk gemaakt kan worden – 
omdat het bijvoorbeeld onmogelijk wordt 
om afbeeldingen te vergelijken – maakt het 
des te lastiger om de vervalsingen die in 
omloop zijn op het spoor te komen.
 In sommige gevallen proberen kunste-
naars zelfs om afbeeldingen te laten verbie-
den die niet eens hun eigen werk laten zien, 
maar een persiflage daarop of  een karika-
tuur ervan. Soms betreft het een afbeelding 
die het origineel alleen maar in een ander 
medium uitbeeldt – en geen enkele artistie-
ke pretentie heeft. Daarbij beroepen ze zich 
erop – net als een bedrijf  dat een industrieel 
ontwerp probeert te beschermen – dat ze de 
oorspronkelijke bedenker van het algemene 
idee achter een beeld of  van een bepaald 
soort verbeelding zijn, waarop niet zonder 
hun toestemming gevarieerd mag worden.
 Zelfs wetenschappers die publiceren over 
kunstenaars die hun rechten laten beheren 
door een collectieve beheersorganisatie, 
maken regelmatig mee dat men hun het 
recht op reproductie ontzegt. Sommige 
kunstenaars – bijvoorbeeld Andreas 
Gursky3 – stellen als voorwaarde dat hun 
werk in kleur wordt gereproduceerd. Dat 
vormt echter een obstakel – omdat dit de 
drukkosten sterk verhoogt – en is met name 
een bezwaar voor promovendi die hun 
proefschrift willen publiceren, voor weten-
schappelijke verzamelwerken of  voor onaf-
hankelijke publicaties. Teksten die analy-
tisch-kritisch ingaan op de iconografie of  
het motief  van de kunstenaar, en daarom 
zijn aangewezen op afbeeldingen om hun 
argumentatie te kunnen verifiëren en 
onderbouwen, kunnen in het ergste geval 
niet eens worden gepubliceerd.
 Andere kunstenaars sluiten plots afzon-
derlijke kunstwerken of  hele periodes uit 
hun oeuvre uit van publicatie, zodat collec-
tieve beheersorganisaties er niet langer over 
kunnen beschikken en auteurs die de betref-

fende werken willen reproduceren daarvoor 
nu rechtstreeks toestemming moeten vra-
gen bij de maker, die deze hoogstwaar-
schijnlijk zal weigeren. Zo kunnen kunste-
naars – bijvoorbeeld Neo Rauch4 – verhin-
deren dat werken waarvan ze zich bij nader 
inzien wensen te distantiëren, ooit nog wor-
den afgebeeld. Dergelijke werken verdwij-
nen daardoor volledig uit het publieke 
domein en het discours.
 Bij kunstenaars en architecten die zich 
niet door een collectieve beheersorganisatie 
laten vertegenwoordigen, is het inmiddels 
eerder regel dan uitzondering dat auteurs 
die toestemming vragen om een werk te 
reproduceren, eerst hun tekst moeten voor-
leggen. Vervolgens wordt er alleen toestem-
ming verleend als de tekst de goedkeuring 
van de kunstenaar kan wegdragen. Daarbij 
bestaat echter niet alleen het gevaar dat bij 
kritische besprekingen en interpretaties van 
een werk geen toestemming wordt verleend 
voor het opnemen van een afbeelding. Het 
gebeurt bovendien soms dat kunstenaars – 
bijvoorbeeld Doug Aitken5 – ook eisen dat 
bepaalde feiten (zoals citaten uit eerder 
gepubliceerde interviews) worden geschrapt 
omdat ze niet overeenkomen met het beeld 
dat ze graag van zichzelf  schetsen. Vaak 
wordt geen toestemming gegeven om werk 
af  te beelden omdat de maker niet in ver-
band gebracht wil worden met bepaalde 
andere kunstenaars. Vooral stichtingen die 
het werk van een inmiddels overleden kun-
stenaar beheren, stellen bijzonder strenge 
eisen aan de context waarin iets wel of  niet 
mag worden afgebeeld.
 Voor wetenschappelijke publicaties geldt 
weliswaar een citaatrecht, wat inhoudt dat 
er tot een zekere maximale omvang werken 
mogen worden gereproduceerd, maar dat 
recht is niet omvattend genoeg geformu-
leerd om in de genoemde gevallen uitsluitsel 
te geven. Zo biedt het citaatrecht bijvoor-
beeld slechts gelegenheid voor tamelijk klei-
ne afbeeldingen, zodat er in het geval van 
architectuurtekeningen of  grote schilderij-
en nauwelijks nog details te onderscheiden 
zijn. Wanneer er van een bepaalde kunste-
naar een groot aantal werken tegelijk moet 
worden gereproduceerd, valt dat bovendien 
niet langer onder het citaatrecht. Dat bete-
kent dat de publicatie van een monografie 
over een kunstenaar kan worden verhin-
derd doordat die kunstenaar of  de erven 
geen toestemming geven voor de reproduc-
tie van werken. Vaak zien uitgevers er inmid-
dels maar van af  om zich in twijfelgevallen 
nog op het citaatrecht te beroepen omdat ze 
bang zijn dat – met name succesvolle – kun-
stenaars hen niet alleen voor de rechter sle-
pen, maar dankzij de hulp van goede en dure 
advocaten beter in staat zullen zijn om hun 
standpunt voor de rechtbank te bepleiten. 
Een verloren proces kan een kleine weten-
schappelijke uitgeverij fataal worden, en 
daarom zal men liever een eventueel proble-
matische publicatie uit de weg gaan.
 Over de individuele gevallen van een der-
gelijk verhinderingsbeleid kan men heel 
verschillend oordelen – zijn ze te begrijpen 
of  juist schandalig? – maar het is een feit dat 
de rechthebbenden met behulp van het 
auteursrecht invloed proberen uit te oefe-
nen op de interpretatie en imagovorming 
van kunst en architectuur. Terwijl auteurs-
rechten oorspronkelijk bedoeld waren om te 
verzekeren dat de makers zelf  de economi-
sche vruchten van hun werk zouden pluk-
ken, en ze om die reden vastleggen onder 
welke omstandigheden derden dit werk 
mogen reproduceren, eventueel met een 
winstoogmerk, wordt dat recht inmiddels 
steeds vaker gebruikt om het onderzoek 
naar een kunstwerk – naar de inhoud en de 
betekenis ervan – te sturen. Wanneer recht-
hebbenden bepalen in welke context en met 
welke connotaties reproducties van hun 
werk eventueel te zien zijn, beschouwen ze 
de receptie van kunst of  architectuur daar-
mee niet langer als een proces dat volgt op 
het maken van het werk, en er dus los van 
staat. Ze behandelen het als iets dat zelf  nog 
deel uitmaakt van de schepping van het 
werk en daarom van toegevoegde waarde 
kan zijn. Het auteursrecht wordt zo tot een 
instrument van de postproductie.

Dat was echter in zekere zin ook vroeger al 
het geval. Zo werd het kunstwerk door de 
kunstenaar van een specifieke lijst of  sokkel 
voorzien, of  kreeg het een titel mee, en werd 
het aldus in scène gezet; op initiatief  van de 
kunstenaars zelf  lanceerden en labelden 
critici en kunsthistorici stromingen, en 
brachten ze het werk in kunsthistorische 
genealogieën onder. Ook werden op gerich-
te wijze anekdotes over kunstenaars in 
omloop gebracht – en dat was niet de enige 
manier om aan imagovorming te doen. 
Naarmate de media belangrijker werden, 
kregen kunstenaars ook de kans om, bij-
voorbeeld door middel van interviews of  
home stories, een groter publiek te vinden 
voor hun werk. Waarschijnlijk is met het 
juiste onderzoek zelfs vast te stellen dat veel 
van de beroemdste en succesvolste kunste-
naars altijd al hebben geprobeerd de recep-
tie van hun oeuvre ingrijpend en gedurende 
langere tijd te beïnvloeden. Hun vormge-
vingsdrang eindigde niet op het moment 
dat ze het werk signeerden of  verkochten, 
maar omvatte evengoed alle situaties waar-
in het, hetzij als origineel, hetzij als onder-
werp in de media, werd vertoond.
 De poging om met behulp van het auteurs-
recht de receptiegeschiedenis te beïnvloe-
den is dus niet meer dan een uitbreiding van 
het repertoire waar de artistieke postpro-
ductie al over kon beschikken. Toch mogen 
we één belangrijk onderscheid niet over het 
hoofd zien. Terwijl eerdere manieren om de 
receptie te beïnvloeden nog tot doel hadden 
de werken beter te presenteren en ze extra 
of  nieuwe betekenisnuances mee te geven, 
of  er achteraf  alsnog een groter belang aan 
toe te kennen, gebruikt men het auteurs-
recht nu om bepaalde vormen van receptie 
van een werk te verhinderen, door het voor 
anderen moeilijker te maken hieraan mee te 
werken of  het hun zelfs volledig te beletten. 
Wanneer een architect verbiedt dat een 
fotograaf  zijn bouwwerk met onafhankelij-
ke blik onderzoekt, dan verhindert hij tege-
lijk ook de totstandkoming van een nieuw 
werk. En wanneer een wetenschapper zijn 
onderzoek over een kunstenaar niet kan 
publiceren omdat de argumentatie zonder 
illustratiemateriaal aan kracht verliest of  
simpelweg niet te volgen is, komt het beroep 
van de kunstenaar op zijn auteursrecht 
neer op een verstoring of  zelfs vernietiging 
van een werk dat, als de totstandkoming 
ervan niet was gefrustreerd, zelf  uiteraard 
ook weer onder het auteursrecht zou zijn 
gevallen.
 Het auteursrecht leidt zodoende tot de 
beperking van het recht op vrijheid van 
anderen, en bij de hierboven besproken 
praktijken kunnen we dan ook gerust spre-
ken van een agressieve vorm van artistieke 
postproductie. Aangezien het merendeel 
van de bepalingen van het auteursrecht in 
de kern al enkele generaties lang ongewij-
zigd zijn gebleven, en het pas vanaf  het 
begin van de eenentwintigste eeuw steeds 
vaker voorkomt dat vormen van receptie 
met behulp van dit recht worden gestuurd 
of  gehinderd, kunnen we ons afvragen wat 
toch de reden is voor het ontstaan van deze 
relatief  recente praktijk. Lange tijd kenden 
we een vergelijkbaar verschijnsel enkel in de 
gedaante van de kunstenaarsweduwe, die 
als plichtsbewuste bewaakster van het erf-
goed meer verhinderde dan mogelijk maak-
te, maar van wie het gedrag meestal vanuit 
psychologisch perspectief  goed te verklaren 
was. Inmiddels treffen we die weigerachtige 
houding ten opzichte van de receptie overal 
aan bij kunstenaars en architecten, en 
daarbij getuigt hun optreden eerder van een 
verandering – en professionalisering – van 
het zelfbeeld dan van sterke emoties.
 Een schilder als Markus Lüpertz klinkt 
inmiddels dan ook bijna ouderwets wan-
neer hij stelt dat hij een kunstwerk ‘niet 
bezit, omdat het een slagveld is’, en dat het 
als zodanig ‘vogelvrij en niet beschermd’ is; 
‘[…] geen slagveld kan ooit door iemand 
worden bezeten’. Naar zijn idee is het eerder 
zo dat iedereen ermee kan doen wat hij wil: 
‘De kunstenaar ziet onbewogen toe omdat 
hij het noch forceren, noch beïnvloeden 
wil.’6 Daarachter gaat het romantische idee 
schuil dat kunst een publiek bezit zou zijn 

dat uitdrukking geeft aan iets dat principi-
eel voor iedereen relevant is. Via de meta-
foor van het slagveld wordt het kunstwerk 
meer bepaald gekarakteriseerd als een 
plaats waarop uiteenlopende maatschappe-
lijke krachten in hun vaak extreme onver-
enigbaarheid op elkaar botsen. Als een seis-
mograaf  voelt de kunstenaar deze krachten 
sterker dan anderen en geeft hij er uitdruk-
king aan. Omdat hij vaak zelf  niet weet hoe 
hij ertoe komt, kan hij het werk niet opeisen 
als zijn privébezit. Als genie (want zo ziet hij 
zichzelf) is hij niet meer dan het medium 
van datgene wat zich in het werk manifes-
teert. Dat werk staat daarmee dan ook op 
zichzelf, het is autonoom. Hoe grootser het 
is, hoe minder een vreemde context of  een 
kritische interpretatie er afbreuk aan kan 
doen. Het werk hoeft dus ook niet per se te 
worden beschermd. In het gunstigste geval 
blijft het zelfs nog als onderwerp van recep-
tie een slagveld.
 Dat iemand als Lüpertz het dus even 
onnodig als oneervol vindt om als kunste-
naar de receptie van zijn werk nauwgezet te 
controleren en te beperken, is bijgevolg te 
danken aan een uitgesproken opvatting 
over de precieze aard van het kunstwerk. 
Die opvatting wordt door veel jonge kunste-
naars niet langer gedeeld. Zij betwijfelen of  
een kunstwerk werkelijk autonoom kan 
zijn. In hun ervaring en overtuiging is het 
eerder zo dat elke context en elke associatie 
de betekenis van het werk verandert. 
Daarom moet elke kunstenaar die zijn eigen 
werk serieus neemt een zekere gevoeligheid 
voor context ontwikkelen, zodat hij op tijd 
merkt wanneer de perceptie van zijn werk 
zich lijkt te ontwikkelen in een richting die 
in strijd is met zijn eigen intenties.
 Behalve het idee van het werk op zich is 
echter ook het idee van wat kunst – en wat 
een kunstenaar – is, zwakker geworden. 
Veel kunstenaars beschouwen zichzelf  niet 
langer als een genie, maar als een uiterst 
gespecialiseerde ideeënontwikkelaar. Het 
beeld dat ze van hun beroep hebben lijkt, 
wanneer ze tenminste succesvol blijken op 
de markt, eerder op dat van architecten, 
designers, regisseurs of  modeontwerpers. 
Op grond van hun arbeid en vormgevende 
prestatie, beschouwen ze zichzelf  als eige-
naars van hun werk en zelfs wanneer ze een 
werk hebben verkocht, blijven ze erin geïn-
teresseerd om de bekendheid en relevantie 
ervan te ondersteunen. Als eigenaars vin-
den ze het volkomen vanzelfsprekend dat ze 
zich op hun auteursrecht kunnen beroepen 
en juist omdat ze de kunst niet langer als 
een publiek bezit beschouwen, zien ze er 
geen been in reproductierechten te weige-
ren, en een brede en veelvuldige versprei-
ding van het werk te verhinderen.
 Daarnaast ligt het voor de hand dat met dit 
soort eigendomsaanspraken de vraag naar 
de marktwaarde op de voorgrond treedt. De 
postproductie dient daarom meer dan ooit 
het creëren van toegevoegde waarde. 
Vandaag gaat het erom een werk zo in scène 
te zetten dat het vanuit een bepaald opzicht 
onovertroffen of  spectaculair lijkt, en daar-
door de interesse aanwakkert van verzame-
laars die er hun maatschappelijk aanzien 
mee kunnen vergroten. Een werk moet dus 
bij voorkeur worden gereproduceerd in ten-
toonstellings- en veilingcatalogi waarin kriti-
sche, afstandelijke teksten per definitie uitge-
sloten zijn en waarin de oorspronkelijke 
rechthebbende vaak zelfs invloed kan uitoe-
fenen op de selectie en de inhoudelijke aan-
dachtspunten van de auteurs.
 Het is thans inderdaad zo dat de openbare 
meningsvorming over beeldende kunst – in 
tegenstelling tot die over literatuur of  
muziek – vrijwel uitsluitend nog plaatsvindt 
in publicaties die eenzijdig gericht zijn op 
imago-optimalisatie en eerder het karakter 
van reclame bezitten. Dat zou op zichzelf  
ook een verklaring kunnen vormen van het 
restrictieve gedrag, ja zelfs van de opvatting 
van het auteursrecht als een controlerecht, 
zoals veel kunstenaars die nu lijken te hul-
digen. Ze zijn eenvoudig niet langer gewend 
dat er onafhankelijk van hen en buiten hun 
eigen beperkte kring in de kunstwereld over 
hen wordt geschreven. Misschien zijn ze 
niet eens bijzonder gevoelig voor kritiek, 
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maar vinden ze het idee dat ze de receptie 
van hun werk de vrije loop zouden moeten 
laten gewoon wat vervelend en verontrus-
tend. In dat opzicht gedragen ze zich niet 
anders dan bedrijven en fabrikanten van 
merkartikelen die het al heel lang vanzelf-
sprekend vinden dat namen, logo’s en ele-
menten van het corporate design die deel 
uit maken van het imago van het bedrijf, 
alleen door dat bedrijf  zelf  mogen worden 
gebruikt, terwijl elk ander gebruik, zelfs 
wanneer dit geen enkel commercieel doel 
dient, ten strengste wordt verboden.
 Daarnaast kan het ook los van inhoude-
lijke en contextspecifieke overwegingen in 
het belang van de maker zijn om afbeeldin-
gen van werken niet te vaak en zeker niet 
om het even waar te publiceren. Op die 
manier blijven ze namelijk zeldzaam en 
exclusief. Nu kunstenaars gewend zijn aan 
de logica van de markt, hebben ze de 
beroepsdeformatie opgelopen waardoor ze 
denken dat schaarste een waarde op zich is. 
Daarbij is de manier waarop ze met fotogra-
fische reproducties omgaan niet meer dan 
een voortzetting van wat ze in de omgang 
met originelen hebben geleerd.
 Ze hoeven een reproductie niet eens uit-
drukkelijk te verbieden om haar onmogelijk 
te maken – althans, voor zover ze zich niet 
laten vertegenwoordigen door een collec-
tieve beheersorganisatie. Het volstaat om 
simpelweg niet op aanvragen te antwoor-
den – een praktijk die steeds gebruikelijker 
wordt. Dat de makers geneigd zijn het aan-
tal reproducties van hun werk zo laag 
mogelijk te houden (in plaats van er nog 
wat geld aan te verdienen), blijkt nog ergens 
anders uit. Zo hebben zelfs professionele 
beeldredacteuren soms de grootst mogelijke 
moeite om het adres van de oorspronkelijke 
auteursrechthebbende te achterhalen. In 
plaats van te kiezen voor transparantie en 
het eenvoudig te maken dat men contact 
met hen opneemt, spelen kunstenaars dus 
liever verstoppertje, terwijl de galeries in de 
regel naar elkaar blijven doorverwijzen en 
steevast elke bevoegdheid ontkennen. Zo 
lopen veel aanvragen op niets uit, en gaat er 
veel tijd en wellicht ook geld (uren besteed 
aan beeldredactie) verloren. Auteurs trek-
ken hieruit inmiddels steeds vaker hun con-
clusie en wennen eraan om zonder illustra-
ties te werken – en uiteindelijk is dat een 
succes voor de auteursrechthebbende, die 
immers naar schaarste streeft.
 En omdat niet alleen het zelfbeeld van de 
kunstenaars, maar als gevolg daarvan ook 
hun werk, steeds dichter bij dat van andere 
sectoren – zoals design en mode – komt te 
staan, terwijl het nog steeds wenselijk is dat 
kunst wordt beschouwd als een schaars 
goed, winnen strategieën die bijdragen aan 
die schaarste nu pas werkelijk aan populari-
teit. Alleen wanneer we namelijk te maken 
hebben met unieke exemplaren of  zeer 
beperkte oplagen, kan het gewenste onder-
scheid van de beeldende kunst ten opzichte 
van designermeubels of  mode worden 
gehandhaafd. In die laatste twee branches 
is namelijk – tenzij men nadrukkelijk het 
voorbeeld van de kunst volgt – vooraf  geen 
maximale oplage bepaald en wordt flexibel 
op de vraag gereageerd. Het feit echter dat 
vooral het businessmodel en minder de 
vorm of  inhoud bepaalt wat als kunst wordt 
beschouwd, zorgt ervoor dat de markt hier 
een centrale rol krijgt toebedeeld. Terwijl 
het vroeger zo was dat iets duur was, omdat 
het kunst was (en als zodanig over unieke 
eigenschappen beschikte), geldt tegenwoor-
dig eerder het omgekeerde en is iets kunst 
omdat het duur is (en is het uitsluitend de 
bijzonder hoge prijs die het van andere 
zaken onderscheidt).
 Dat is goed te zien in de fotografie, waar 
men duidelijk een businessmodel heeft over-
genomen uit de kunst. Zoals bekend waren 
er ook in de negentiende eeuw al verschil-
lende fotografen die van mening waren dat 
hun vak tot de kunsten behoorde. In de 
manier waarop ze hun beelden maakten en 
in de aanblik die ze eraan gaven, richtten ze 
zich daarom op de gevestigde kunstuitin-
gen, wat onder meer leidde tot het ontstaan 
van het zogenaamde ‘picturalisme’. Sinds 
de fotografie in de jaren zeventig echter ook 
werkelijk erkenning begon te krijgen als 
kunstvorm, past men zich liever op het vlak 
van productmarketing aan de kunst aan. 
Hoewel er voor fotografen, ongeacht of  ze 
nu analoog of  digitaal werken, geen reden 
bestaat om hun oplages te beperken – tech-
nisch is het immers mogelijk om een wille-
keurig aantal afdrukken te maken – kiezen 

velen onder hen toch voor de logica van de 
schaarste. Ineens worden er van foto’s even 
beperkte oplagen gemaakt als van bronzen 
gietstukken, en vaak zijn de oplagen zelfs 
nog beperkter dan die van grafisch werk. 
Een aanzienlijk deel van de bekendste foto-
grafie van vandaag bestaat in oplagen van 
hooguit drie tot zeven exemplaren.7

 Ansel Adams heeft deze ontwikkeling van 
dichtbij meegemaakt en schrijft in zijn auto-
biografie kritisch over dit type beperkingen. 
Weliswaar liet hij zich er ook één keer toe 
verleiden om een negatief  onbruikbaar te 
maken nadat hij een vooraf  bepaald aantal 
van honderd afdrukken had gemaakt, maar 
daar kreeg hij later spijt van (‘I know now 
that I was wrong’). Voortaan zou hij het 
standpunt huldigen dat een dergelijke prak-
tijk hooguit aansloot bij de regels van de 
markt, maar niet bij die van het medium 
fotografie (‘the destruction of  the negative I 
believe to be an affectation, true to traditi-
ons of  commerce, but not true to the medi-
um itself ’). Hij zag niet in hoe de kunstma-
tige schaarste hoger zou kunnen worden 
ingeschat dan de artistieke input (‘I cannot 
accept the value of  artificially produced 
scarcity as more important than the value 
of  creative production’).8

 Met name de vernietiging van negatieven 
beschouwt Adams als iets rampzaligs, 
omdat ze naar zijn idee nog om interpretatie 
vragen, en dus op zeer uiteenlopende wijzen 
in positieven kunnen worden omgezet. Het 
verraadt zijn overtuiging dat niet alleen de 
fotograaf  zelf, maar ook andere en toekom-
stige ontwikkelaars, die wellicht kunnen 
beschikken over betere technieken, steeds 
weer nieuwe kwaliteiten zullen ontdekken 
in een negatief  en het daarom op nog 
indrukwekkender wijze zullen kunnen 
afdrukken (‘If  I could return in twenty years 
or so I would hope to see astounding inter-
pretations of  my most expressive images’).9 
Een eenmalige beperking van de omvang 
van een oplage maakt het echter onmoge-
lijk dat dit potentieel van een beeld ooit nog 
kan worden ontsloten. Zo leidt een commer-
ciële overweging op de korte termijn – het 
verlangen naar grotere winsten, verkregen 
door middel van schaarste – er uiteindelijk 
toe dat voorgoed van extra artistieke moge-
lijkheden wordt afgezien.
 We kunnen Adams’ redenering niet alleen 
toepassen op de beperking van het aantal 
originelen, maar ook op de restrictieve 
omgang met reproducties. Hoe schaarser die 
zijn of  hoe vaker ze in bepaalde contexten 
geheel worden uitgesloten, hoe moeilijker 
het tegelijk ook wordt om te bepalen wat nu 
precies de kwaliteiten, de betekenissen en de 
interpretatiemogelijkheden van een werk 
zijn. Zelfs wanneer een auteur een werk kri-
tisch bespreekt, zouden daarbij sterke kan-
ten aan het licht kunnen komen die anders 
onopgemerkt waren gebleven. Bovendien 
leidt kritiek in sommige gevallen tot reacties 
van anderen, zodat er een debat kan ont-
staan, en het werk zal als middelpunt van 
dat debat alleen maar meer aandacht krij-
gen en aan relevantie winnen. Omgekeerd 
dreigt er een steriele en eenzijdige perceptie 
wanneer de weergave van een werk alleen is 
toegestaan als dit bijdraagt aan de markt-
waarde en het imago van een oeuvre. 
Monotonie leidt al snel tot overvloed, en dat 
zal het werk uiteindelijk zelfs schaden.
 Nu lijkt er bij sommige auteursrechtheb-
benden inmiddels zowaar enige twijfel te zijn 
ontstaan. Zou een restrictieve omgang met 
de wens om werken af  te beelden, dat wil zeg-
gen het weigeren van toestemming voor 
reproductie of  het vaststellen van ontmoedi-
gend hoge tarieven voor dergelijke afbeeldin-
gen, uiteindelijk niet leiden tot een afname 
van de aandacht voor een werk en daarmee 
van de waarde? Dat is de reden waarom de 
Robert Rauschenberg Foundation in febru-
ari 2016 als eerste instantie in haar soort 
besloot om het werk van Rauschenberg vrij 
te geven, niet alleen voor wetenschap en 
onderwijs, maar ook voor het gebruik in de 
sociale media. Voortaan zal het alleen nog 
– geheel naar de oorspronkelijke geest van 
het auteursrecht – nodig zijn om toestem-
ming te vragen en te betalen wanneer men 
een werk commercieel wil exploiteren of  
het voor reclamedoeleinden wil gebruiken. 
De stichting verklaart nadrukkelijk dat het 
doel van deze nieuwe strategie erin bestaat 
het werk van Rauschenberg meer bekend-
heid te geven (‘it wants the images to flow 
freely’) en ervoor te zorgen dat het een 
belangrijkere rol inneemt in het algemene 
discours over de kunsten.10

Deze beslissing werd wellicht ook genomen 
als gevolg van het feit dat er met de digitalise-
ring, en met name in verband met de 
opkomst van de sociale media, even nieuwe 
als virulente vormen zijn ontstaan om met 
beeldmateriaal – en niet in de laatste plaats 
met de reproductie van werken – om te gaan. 
Op platforms als Tumblr, Pinterest en 
Facebook worden afbeeldingen niet alleen 
gebruikt zoals men vroeger ansichtkaarten 
gebruikte, namelijk om mee te communice-
ren, ze worden bovendien door diverse 
gebruikers aan de hand van de meest uiteen-
lopende en verrassende thema’s ingedeeld, 
steeds weer in nieuwe constellaties geplaatst 
en voorzien van wisselende hashtags – en 
daarmee betekenissen. Daarnaast worden ze 
regelmatig ook digitaal bewerkt en als uit-
gangspunt voor een meme, een beeldgrapje 
of  als pamflet gebruikt. Aangezien dit alle-
maal even vanzelfsprekend als argeloos 
gebeurt, zonder dat iemand zich ooit zorgen 
lijkt te maken over auteursrechten, vinden er 
dagelijks miljoenen schendingen van het 
auteursrecht plaats. Het aantal schendingen 
is zo groot dat het nauwelijks nog mogelijk is 
om consequent tot vervolging over te gaan. 
Het gevolg is dat het voor degene die alsnog 
een vermaning ontvangt, pas echt willekeu-
rig en onrechtvaardig aanvoelt dat men voor 
het gebruik van een beeldrecht zou moeten 
betalen.
 Het is nauwelijks voor te stellen dat de 
dynamische manier waarop beelden in de 
sociale media worden ingezet, zich ooit nog 
laat afremmen. Zelfs al zou er op veel grote-
re schaal dan tot nu toe het geval was tegen 
worden opgetreden, dan nog heeft het ver-
schijnsel ingrijpende gevolgen voor de 
manier waarop het collectieve geheugen en 
een eventuele canon worden gevormd. In 
plaats van een exclusieve kring van kunst-
verzamelaars en -instellingen beslist voort-
aan een veel groter aantal gebruikers welke 
werken zichtbaar zijn, de meeste aandacht 
krijgen, regelmatig geaccapareerd worden 
of  zelfs een iconische status verwerven. 
Rechthebbenden die zich inspannen om de 
beeldenstroom in te dammen of  deze zelfs 
volledig proberen te reguleren, om zo aan 
de traditionele praktijk van imagovorming 
en betekenisgeving te kunnen vasthouden, 
lopen daarom het gevaar in de achterhoede 
te belanden ten opzichte van de minder res-
trictief  optredende concurrentie, en kun-
nen in het ernstigste geval zelfs geheel bui-
tenspel komen te staan. De kunstmarkt mag 
dan met alle macht vasthouden aan een 
logica van de schaarste, die sluit bijzonder 
slecht aan op de mentaliteit die de sociale 
media bepaalt. Om die reden groeit in de 
kunstwereld inmiddels het besef  dat het 
gebruikelijke businessmodel binnen afzien-
bare tijd onbruikbaar zou kunnen worden.
 Dat lijkt echter niet onafwendbaar te zijn. 
Misschien zien kunstenaars en rechtheb-
benden de vrije omgang met beelden in de 
sociale media ook als een kans om in kunst 
meer dan ooit iets exclusiefs tot uitdrukking 
te brengen. Juist wanneer er overal beeld-
materiaal te vinden is, kan schaarste een 
geweldige luxe-ervaring opleveren. Zo zou 
de omgang met kunst zich kunnen ontwik-
kelen op een manier die veel doet denken 
aan een geheime cultus. Werken die hun 
bijzondere betekenis moeten behouden, 
zouden dan in de toekomst helemaal niet 
meer worden gereproduceerd en misschien 
zelfs niet eens meer in het openbaar worden 
vertoond.
 Op grond van het huidige tariefbeleid van 
de meeste collectieve beheersorganisaties 
zouden we inderdaad kunnen denken dat er 
wordt gestreefd naar een geheimwording 
van de kunst. Zo is het gebruik van een werk 
op een website over het algemeen veel duur-
der dan het afdrukken in een papieren 
publicatie. Het verschil is met name gelegen 
in het feit dat bij gedrukte media slechts één 
keer een bedrag hoeft te worden betaald, 
terwijl bij publicatie op het internet over het 
algemeen in maanden wordt gerekend of  
na een jaar een nieuwe licentie moet wor-
den aangevraagd.11 Zo lopen de bedragen 
snel op en moet een – soms absurd hoge, 
onmogelijke – prijs worden betaald. Die 
praktijk ontbeert elke logische onderbou-
wing, omdat boeken immers veel sterker op 
duurzaamheid zijn gericht dan websites en 
dus ook jaren later nog worden gerecipi-
eerd. We zouden het optreden van de collec-
tieve beheersorganisaties prohibitief  kun-
nen noemen. Zij beschouwen het internet 
kennelijk als een smerig, niet serieus te 
nemen oord, waartegen ze de makers en de 

werken die zij vertegenwoordigen, willen 
beschermen. Ze reageren op de wildgroei 
van de sociale media door te proberen exclu-
sieve reservaten in te richten.
 Is het dan misschien al zover gekomen dat 
de kunst haar exclusiviteit alleen nog weet 
te beschermen door zowel bij originelen als 
bij reproducties meer dan ooit een strategie 
van de schaarste te volgen? Zullen de enor-
me prijsstijgingen en de omzetten die de 
kunstmarkt als gevolg daarvan beleeft later 
misschien als paniekreactie worden 
beschouwd? Zullen ze worden gezien als een 
vertwijfelde poging om het oude business-
model te handhaven, terwijl de beelden in 
het algemeen en de kunst in het bijzonder in 
de digitale onlinewereld allang tot een 
publiek bezit zijn geworden, op een manier 
waarvan zelfs de stoutmoedigste romantici 
niet hadden durven dromen?
 Misschien zal het weldra normaal worden 
om makers die hun werk door kleine opla-
ges, maar vooral ook door beperkingen op 
het beeldrecht exclusief  proberen te hou-
den, met enig wantrouwen te bezien. Hun 
gedrag zal worden beschouwd als een teken 
dat ze eerder geïnteresseerd zijn in succes op 
de kunstmarkt dan in het bereiken van een 
zo groot mogelijk publiek om iets teweeg te 
brengen, nieuwe inzichten of  sterke emoties 
op te roepen, en iets bij te dragen aan maat-
schappelijke veranderingen. En zo wordt 
het beeldverbod, dat in dit geval immers niet 
gebaseerd is op de angst voor beelden en 
hun werking, als een bewijs voor het gebrek 
aan zendingsbewustzijn van de maker wor-
den geïnterpreteerd. Dat kunstenaars niet 
geïnteresseerd zouden zijn in het discours 
en in debatten, wordt als een zwakte 
beschouwd. Uiteindelijk komt het vermoe-
den op dat dergelijke exclusief  gehouden en 
beschermde werken wel eens zwakke wer-
ken zouden kunnen zijn.

Vertaling uit het Duits: Huub Stegeman
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Morgan Betz, Emo Verkerk, Joost van den Toorn, 

Tadaaki Kuwayama, Jan Schoonhoven
25/03–22/04

INSTALLATION WORK
Tadaaki Kuwayama

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

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

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

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

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Konijnenstraat 16 A 
020.623.96.84 

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

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

(en op afspraak) 
www.andriesse-eyck.com

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

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

Cathy Wilkes
13 January — 18 February 2017

Antony Gormley 
Living Room
9 March — 13 April 2017

Emily Sundblad
Charline
27 January — 4 March 2017

Michel François
17 March — 6 May 2017

6 rue St-Georges | St-Jorisstraat 107 rue St-Georges | St-Jorisstraat

ERASMUS’S – UTOPIA
CONTRAST ART GALERIE

BRUGGE
Suzanna DUSAUTOIR en Bob VANANTWERPEN

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

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

CONFRONTATION

VERENA VON LIChTENBERG  < >  JULES BOULEz

Vernissage: 21/01/2017 van 15:00 – 18:00
Expo: 22/01/2017 – 16/04/2017

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



Ondertussen

Nieuws
Werken aan de sociaal-economische positie van de 
kunstenaar, in Vlaanderen en Nederland. Terwijl in 
Vlaanderen onlangs de resultaten van een onderzoek naar 
de sociaal-economische positie van de professionele kunste-
naar werden voorgesteld, wordt in Nederland vanaf  heden 
de richtlijn kunstenaarshonoraria van kracht. Tal van 
belanghebbende organisaties en verenigingen zullen de 
richtlijn hanteren, en ook het Mondriaan Fonds zal ze 
gebruiken bij de beoordeling van subsidieaanvragen. In het 
verlengde ervan zal het Fonds een experimenteerreglement 
introduceren dat voorziet in gedeeltelijke compensatie voor 
instellingen die de richtlijn toepassen. De richtlijn is bedoeld 
om tot een professionelere contractpraktijk te komen bij 
tentoonstellingen zonder verkoopdoel, en daarmee de inko-
menspositie van beeldend kunstenaars te verbeteren. 
Directeur van het Fonds Birgit Donker stelt dat de richtlijn, 
en het feit dat veel betrokken partijen, van musea tot 
Platform BK, zich erachter scharen, een doorbraak is waar 
al jaren op wordt gewacht. Meer concreet omvat de richtlijn 
een rekentabel en een checklist om het kunstenaarshono-
rarium te kunnen vaststellen afhankelijk van de situatie. De 
onlineapplicatie is te vinden via kunstenaarshonorarium.
nl. Opmerkelijk daarbij is dat het Fonds compensatie voor-
ziet van zodra een instelling minimaal vijftig procent van 
het vastgestelde kunstenaarshonorarium betaalt. Voor een 
instelling is dat meteen ook de goedkoopste optie. Daarmee 
stelt zich echter de vraag of  de richtlijn geen aanmoediging 
vormt om kunstenaars maar voor de helft uit te betalen.
 Ook in Vlaanderen heerst er sinds vele jaren ongenoegen 
over de hachelijke sociaal-economische situatie waarin vele 
kunstenaars zich bevinden, en wordt er al heel lang uitge-
keken naar een ‘doorbraak’. In november werd door minis-
ter Sven Gatz een onderzoek naar de sociaal-economische 
positie van de professionele kunstenaar voorgesteld. 
Initiatiefnemers waren onder meer Kunstenpunt, het 
Kunstenloket, het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het 
Overleg Kunstenorganisaties (oKo). De resultaten zijn geba-
seerd op een online-enquête die door meer dan 2.700 kun-
stenaars werd beantwoord. Het gaat dus niet om een repre-
sentatieve steekproef  en bovendien beperkten de vragen 
zich tot de activiteiten van de kunstenaar in 2014. Het 
onderzoek was erop gericht om inzicht te verwerven in de 
sociaal-economische positie van de kunstenaar als ‘flexwer-
ker’ en om op basis van de resultaten na te gaan hoe die kan 
worden verbeterd. In totaal beantwoordden 716 professio-
nele beeldend kunstenaars de enquête. Daarvan ontving 
slechts een derde een vergoeding voor de creatie van eigen 
werk. 77% van de kunstenaars stelde in dat jaar tentoon, en 
slechts 30% daarvan kreeg daarvoor een vergoeding. 50% 
realiseerde een werk in opdracht waar in zeven van de tien 
gevallen een vergoeding tegenover stond. Met bijkomende 
activiteiten als verkoop en promotie van eigen werk houdt 
drie vierde van de kunstenaars zich bezig, meer dan de helft 
volgt de zakelijke kant ervan op. Een derde soort bijkomen-
de activiteit, door de helft van de kunstenaars uitgevoerd, is 
lesgeven (in privécontext, deeltijds of  hoger kunstonder-
wijs). 41% van de kunstenaars heeft een betaalde job bui-
ten de artistieke sector. Gemiddeld spenderen ze iets meer 

dan de helft van hun werktijd aan hun artistieke kernactivi-
teit. De helft van de kunstenaars met een zelfstandigensta-
tuut (hoofdberoep) verdient minder dan € 2.000 netto per 
jaar. In vergelijking met de andere groepen (regisseurs en 
scenaristen, muzikanten en componisten, schrijvers en 
illustratoren, acteurs en andere podiumkunstenaars) ver-
dienen de beeldende kunstenaars het minst, en zijn ze 
(terecht) ook het minst tevreden met de vergoedingen die 
tegenover hun werk staan. In de sector van de beeldende 
kunst circuleert verhoudingsgewijs nochtans zeer veel geld. 
Het onderzoek brengt in grote lijnen geen nieuwe feiten aan 
het licht, maar kleeft wel cijfers op een aantal gekende pro-
blemen en biedt een aantal interessante details. In het bege-
leidend discours zou overigens een uitschuiver als 
‘Kunstenaars combineren diverse jobs en tonen zich ware 
‘ondernemers’’ best vermeden worden. Eerder zou een der-
gelijke studie mogen beklemtonen dat er in het landschap 
idealiter ook plaats moet zijn voor kunstenaars zonder 
ondernemerstalent. Hopelijk kan dit onderzoek de beleids-
makers er hoe dan ook van overtuigen om eindelijk naar 
een ‘doorbraak’ toe te werken, al dan niet in de trant van de 
richtlijn kunstenaarshonoraria. (mondriaanfonds.nl en 
kunsten.be/dossiers/kunstenaarcentraal) D.M.

Europees Parlement pacht huis van Antoine Wiertz 
voor één euro. Het huis en de bijhorende tuin van de 
negentiende-eeuwse romantische schilder Antoine Wiertz 
in de Brusselse Leopoldwijk worden de komende vijftig jaar 
door de Belgische staat verpacht aan het Europees 
Parlement voor het symbolische bedrag van één euro, onder 
de voorwaarde dat de pachter instaat voor de restauratie 
van het pand. Het gebouw werd door de Belgische overheid 
volledig verwaarloosd. Voor het aanpalende Wiertzmuseum 
zijn er geen gevolgen. De buurtvereniging Leopoldswijk-
Association du Quartier Léopold (VLW-AQL) reageert ver-
bolgen op de gesloten overeenkomst. Ze herinnert eraan dat 
Wiertz zijn schilderijen naliet aan de Belgische staat op 

voorwaarde dat zijn atelier gratis openbleef  voor het 
publiek, en dat zijn huis jonge kunstenaars zou herbergen. 
Verder pleit ze ervoor om de tuin publiek toegankelijk te 
maken; in de wijk, die zwaar lijdt onder de vastgoedspecula-
tie, is kwaliteitsvolle openbare ruimte erg schaars. Als reac-
tie lanceert de vereniging via change.org een petitie waarbij 
ze in één adem de Belgische regering vraagt om het muse-
um beter te promoten en het toegankelijker te maken.

Website abstract modernisme in België. De Vlaamse 
Kunstcollectie lanceert een nieuwe website rond abstract 
modernisme in België. De site, die een onlinemuseum wordt 
genoemd, brengt met achthonderd kunstwerken uit 
Vlaamse publieke collecties het verhaal van het abstract 
modernisme in België, van het begin van de twintigste 
eeuw tot het einde van de jaren zeventig. Verantwoordelijke 
voor de inhoud van de site is Sergio Servellón, directeur van 
het FelixArt Museum. Hij stelt onomwonden dat de abstrac-
te kunst een van de belangrijkste ontwikkelingen is sinds de 
renaissance. De site biedt informatie over kunstenaars, tijd-
schriften, groeperingen en tentoonstellingen van het 
Belgisch modernisme. De tekst is beschikbaar in het 
Nederlands en het Engels, wat opmerkelijk kan genoemd 
worden voor een site over Belgische kunst. (abstractmoder 
nisme.vlaamsekunstcollectie.be)

Kunstbeurzen: Brussel en Rotterdam. Van 21 tot 29 
januari vindt in Tour & Taxis in Brussel de 62e Brussel Art 
Fair (BRAFA) plaats. De beurs laat zich voorstaan op haar 
eclectisch karakter. Meer dan 130 galeries uit zestien lan-
den verkopen oude, moderne en hedendaagse kunst en 
design; het aanbod varieert van objecten uit de bronstijd, 
over precolumbiaanse kunst, middeleeuwse juwelen en 
munten, moderne schilderkunst tot eenentwintigste-eeuw-
se fotografie. Het programma voorziet ook een aantal art 
talks, van evenzeer erg diverse inhoud. (brafa.art)
 Van 9 tot 12 februari heeft de 18e editie van Art 
Rotterdam plaats in de Van Nellefabriek. De beurs legt de 
nadruk op recente kunst en biedt niet alleen plaats aan 
galeries, maar in de afdeling ‘Intersections’ ook specifiek 
aan non-profitinstellingen en kunstenaarsinitiatieven. 
Voor het eerst is er een sectie ‘Open Air’, en in de ‘New Art 
Section’ brengen jonge galeries solopresentaties van opko-
mende kunstenaars. Op het programma staat tevens een 
reeks lezingen/discussies. Bijna gelijktijdig met de beurs 
vindt de Art Rotterdam Week plaats, met museale tentoon-
stellingen, beurzen, open ateliers, performances en pop-
upshows. (artrotterdam.com en artrotterdamweek.com)

Laurie Cluitmans ontvangt Prijs Jonge Kunstkritiek 
– Essay. 
Op 16 december jl. werden de winnaars van de Prijs voor de 
Jonge Kunstkritiek 2016 bekendgemaakt. De hoofdprijs 
Essay ging naar Laurie Cluitmans voor haar tekst De moge-
lijkheid van de tuin, ‘een lyrische reportage over de tuin van 
de overleden cineast Derek Jarman’, aldus het juryrapport. 
Aan de prijs is onder meer een som van 2.500 euro verbon-
den en een jaar begeleiding door auteur Sven Lütticken. 
Andere laureaten in de categorie essay waren Sophia 
Zürcher, met een tekst over Marinus Boezem, en Nele 
Wynants, met een tekst over het fictieve Europamuseum 
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Bob Trotman

Shaker, 2013

Cesare Fabbri
Vernissage le 28 janvier 2017 de 14.00 à 20.00
Exposition du 29 janvier au 26 mars 2017

Opening op 28 januari 2017 van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 29 januari tot en met 26 maart 2017

The Flying Carpet

Fondation Stichting
Av. Van Volxemlaan 304
B-1190 Bruxelles – Brussel
Tel. – Fax : +32 (0)2 502 38 78
www.fondationastichting.beBe
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Galerie S. & H. 
De Buck
Zuidstationstraat 25
09 225 10 81
wo–za 15:00–18:00
en op afspraak
www.galeriedebuck.be
Januari-februari enkel op afspraak

— Installatie met werk van 
May Oostvogels en werk 
van Johan Clarysse
Enkel op afspraak 
t/m 26/02

— Kunstbeurs BAD-Gent 
16/02–19/02

— Christina Mignolet en 
Christine Marchand

— Fotokabinet: Stefan Martens 
10/03–08/04 

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

croxhapox
Zilverhof 34
0471 44 13 62
do–zo 14:00–18:00
www.croxhapox.org

— Onderstraat 26 / instalraam
Neel De Bruycker
The Greatest Game Ever Played

— Tomás Kajánek
25/02–18/03

— Neel De Bruycker &  
Guus Van der Velden
25/03–15/04

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

— New Works
Evi Vingerling
t/m 05/03

— ART ROTTERDAM
solo show Mario De Brabandere 
en ook met Johan De Wit, Klaas 
Kloosterboer, Agnes Maes, Peter 
Morrens, Ronald Noorman, JCJ 
Vanderheyden en Evi Vingerling
09/02–12/02

— New Works
Johan De Wit
17/03–30/04

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

— Lineage of Love
Dorothy Iannone
t/m 29/01

— Finissage Dorothy Iannone 
Nieuwjaarsdrink & voorlezing uit 
Iannone’s kunstenaarsboek ‘An 
Icelandic Saga’
29/01, 15:00

— Shilpa Gupta
Opening 10/02, 20:00 
11/02–16/04

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

— Exit
LG White
15/01–12/02

— BAD Gent
15/02–19/02

— De ultieme landschappen
Patrick Conrad
26/02–26/03

— VOLTA NY
01/03–05/03

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

— Nachtzin
Gert Van Goethem
t/m 19/02

— SHORT
meer info tba 
25/02–05/03

— Vector City
Musketon
18/03–02/04

Convent
Tennisbaanstraat 74
do 18:00–22:00
za–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.conventartspace.be

— #1.3 Ways To Tie Your Shoes
Ciprian Mureşan 
t/m 26/03

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

— The Great Cape Rinderhorn
Thorsten Brinkmann
t/m 12/02

— Anna Barriball & Hannelore Van 
Dijck
24/03–11/06

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

— Camouflaged Pearls - a 
BruthausGallery view of 
international artists identity
Pınar Öğrenci, Elisabeth Ida 
Mulyani, Anna Lange, Luk 
Berghe, Gery De Smet, Haider 
Jabbar, Merlyn Paridaen, 
Kurt Ryslavy, Jura Shust, Tim 
Volckaert, NCNP, Tushikur 
Rahman
New Space
Opening 21/01, 19:00 
22/01–05/03

— Through the Looking-Glass
Michel Couturier
Front Space 
Artist-book release; co-edition ARP2 éditions 
& MER. Paper Kunsthalle
Release & opening: 21/01, 19:00

Wetteren
Loods 12
Koophandelstraat 12
0496 63 93 58 
za–zo 14:00–18:00 
www.loods12.be
Gesloten op: 24, 25, 31/12/2016 en 
01/01/2017

— The Navy Bleu Middle of The 
Night
Trees De Mits
Opening: 19/02, 11:00–18:00
19/02–19/03

— Dessins – Objets – S8
Francis Schmetz
Opening: 19/02, 11:00–18:00
19/02–19/03

Hedendaagse kunst 
Gent

regio
Gent

G
ent M

atinee
05/03, 11:00–18:00
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van Thomas Bellinck. De hoofdprijs Recensie ging naar 
Brenda Tempelaar die in haar tekst het ontslag van Lorenzo 
Benedetti bij de Appel verweeft met werk van het kunste-
naarsduo gerlach en koop. De Prijs voor de Jonge Kunst-
kritiek 2016 is een initiatief  van Het Mondriaan Fonds, de 
Appel arts centre en Witte de With Center for Contemporary 
Art, in samenwerking met STUK, M HKA en Van Abbe-
museum. (jongekunstkritiek.net)

ART’CONTEST 2016 gaat naar Olivia Hernaïz. Sinds 
2005 wil ART’CONTEST het werk van ‘aanstormend talent 
in de kunstwereld’ promoten. Deelnemende kunstenaars 
wonen of  verblijven in België en zijn jonger dan 35 jaar. De 
Brusselse Olivia Hernaïz ontving bij de recentste editie de 
eerste prijs (€ 9.000 en een tentoonstelling in het Museum 
van Elsene) voor een interieur waarin de logo’s van politieke 
partijen uit een twintigtal landen en die van financiële 
instellingen verwerkt zijn tot decoratieve patronen. De 
tweede prijs (€ 6.000) ging naar Lydia Debeer, de derde prijs 
(€ 3.000) naar Tamara Van San. (artcontest.be)

Lezingen
Lezingen op zondag – Gemeentemuseum Den Haag. 
Op 22 januari Wendy Fossen over Alice Neel, op 12 febru-
ari Benno Hillebrand over Piet Mondriaan en Bart van der 
Leck, op 19 februari Monique Varme over Hubert de 
Givenchy en zijn muze Audrey Hepburn, op 5 maart Verena 
Bakhuizen over Lee Bontecou. Telkens om 12u30 in 
Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41 
(gemeentemuseum.nl). Toegang € 5.

Herbert Foundation: Erik Verhagen over Jan Dibbets. 
Onder de titel Du photographié au photographique spreekt 
kunstcriticus Erik Verhagen op zo 22 januari om 14u over 
het oeuvre van Jan Dibbets. De Nederlandse kunstenaar Jan 
Dibbets (°1941) wordt beschouwd als een van de pioniers 
die het medium fotografie vanaf  de vroege jaren zestig inte-
greerde in de beeldende kunst. Herbert Foundation, 
Coupure Links 627 A, Gent (herbertfoundation.org). 
Voertaal Frans. Toegang € 14, reserveren via reservation@
herbertfoundation.

JAP-lezingen in Bozar. Op di 24 januari om 20u ‘You don’t 
need a gallery to show ideas’: Les ficelles methodologiques de 
Seth Siegelaub door kunsthistorica en curator Sara 
Martinetti, op di 14 maart om 20u L’intuition ivre – science, 
pratiques, esthétique de l’ivresse door kunsthistoricus 
Sebastien Biset. In de reeks Clés pour le XXIème siècle op za 
18 februari Incursions félines dans l’art contemporain door 
kunsthistorica Catherine Mayeur en op za 11 maart Le livre 
d’artiste contemporain: filiation et mutation door Drita Kotaji, 
kunstenaar en docent semiologie aan la Cambre en Arts2. 
Bozar, Ravensteinstraat 23, Brussel. (jap.be)

Thursday Night in Het Nieuwe Instituut. Op 26 janu-
ari om 20u Extravagant met onder meer ontwerper Damian 
O’Sullivan. Op 2 februari om 19u30 Squatting the Archive! 
over de betekenis van de kraakgeschiedenis voor de heden-
daagse architectuur, met bijdragen van conservator Hetty 
Berens, architect Ton Venhoeven, onderzoeker en kunste-
naar Reinier Kranendonk, en onderzoeker en activist René 
Boer; moderator is Flora van Gaalen. Op 9 februari om 
19u30 Sean Anderson over Insecurities: Tracing Displacement 
and Shelter over de manier waarop hedendaagse architec-
tuur en design zich in het licht van de wereldwijde vluchte-
lingenproblematiek bezighouden met opvangvraagstuk-
ken. Op 16 februari om 19u30 Towards a New Stupidity 
– American Silent Comedy and the Soviet Avant-Garde over de 
verbanden tussen comedy, industrie en communisme, zoals 
ze na te speuren zijn in de stomme filmkomedie en haar 
meer ambigue opvolger, de musical; Owen Hatherley gaat 
hierover in gesprek met Noam Toran. Op 2 maart om 19u30 
Botcultuur over bots, algoritmische agenten en generatieve 
processen, met onder anderen mediakunstenaar en botma-
ker Matthew Plummer-Fernandez en Me You and the Robot, 

en gemodereerd door Klaas Kuitenbrouwer. Het Nieuwe 
Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. Toegang € 7,5. 
(hetnieuweinstituut.nl)

Artists Talks M HKA. Het M HKA organiseert in samenwer-
king met verschillende Antwerpse galerieën en kunstruimten 
een serie ‘Artist Talks’ geleid door Johan Pas. Op do 26 januari 
Narcisse Tordoir, op do 16 februari Harry Gruyaert, op do 9 
maart Rein Dufait. Telkens om 19u in Auditorium M HKA, 
Leuvenstraat 32, Antwerpen (muhka.be).

Lezingreeks in L’iselp – RAW/WAR. In een reeks van 
vier lezingen onder de titel Comment la guerre hante les ima-
ges stelt kunsthistoricus en curator Laurent Courtens de 
vraag hoe oorlog de geschiedenis van het beeld mede heeft 
bepaald. Een eerste sessie behandelt onder meer Dada, de 
nieuwe objectiviteit, Picasso met het werk Guernica, Matisse, 
Rothko en het conceptualisme. In een tweede sessie komt 
het probleem van de representatie aan bod waarvan vele 
documentaire praktijken sinds de jaren tachtig doordron-
gen zijn. In een derde sessie wordt ingegaan op de impliciete 
impact van oorlog op de productie van beelden en objecten, 
met voorbeelden uit Libanon en de dertiende Documenta. 
Een laatste sessie gaat over oorlog die de vorm van terreur 
aanneemt en hoe kunstenaars momenteel fenomenen 
benaderen als de toenemende invloed van angst en de 
obsessie met veiligheid. De lezingen vinden plaats op de 
woensdagen 1 en 15 februari, 1 en 15 maart, telkens om 
18u in L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel (iselp.be). 
Toegang € 5.

Symposium BAK – The Real Estate of  Education. In de 
context van de tentoonstelling Learning Laboratories, over 
onderwijsarchitectuur en leertechnologieën uit de periode 
rond 1970, vindt bij BAK op zaterdag 4 februari het sympo-
sium The Real Estate of  Education plaats. Tom Holert, samen-
steller van de tentoonstelling, verzorgt een lezing die 
gevolgd wordt door twee paneldiscussies samengesteld door 
Annette Krauss en Tom Vandeputte. BAK, Lange 
Nieuwstraat 4, Utrecht (bakonline.org). Toegang gratis, 
aanmelden (via info@bakonline.org) vereist.

Art Rotterdam – lezingenprogramma. In het kader van 
Art Rotterdam staat een reeks lezingen op het programma. 
Op do 9 februari om 11u Gagarin, the Artists in their own 
Words, om 13u Human / Digital: a symbiotic love affair waarbij 
Mark Brown een toelichting geeft op het verzamelen van 
digitale kunst en ingaat op de gelijknamige tentoonstelling 
in de Kunsthal Rotterdam. Om 15u spreken directeur en 
curator van de Oude Kerk Jacqueline Grandjean en curator 
Lorenzo Benedetti over het oeuvre van Marinus Boezem. Op 
vr 10 februari om 12u spreken residenten van Stichting 
AVL-Mundo over hun inspiratie, om 14u is er een interview 
met schrijver, kunstenaar en fotograaf  Jan Cremer, om 
15u30 volgt een debat over migratie in Zuid-Europa naar 
aanleiding van de komende Manifesta in Palermo, met 
Hedwig Fijen, architectenbureau OMA en Radio Sonono, 
om 18u spreekt Hans den Hartog Jager over de passie voor 
kunst bij hotelgroep CitizenM. Op za 11 februari om 12u30 
Leren verzamelen met de Vriendenclub van Museum Boijmans 
Van Beuningen, om 13u zakelijk leider Ina Klaassen over het 
Depot Boijmans Van Beuningen; om 15u Hetty Herens, 
curator Huis Sonneveld, over interventies in het museum, 
met speciale aandacht voor de huidige interventie Opera-
House door Dominique Gonzalez-Foerster. Locatie: 
Reflections Room, schuin tegenover hoofdentree Art 
Rotterdam. Voertaal Engels. Toegang gratis. (artrotterdam.
com)

Lezingen PXL-MAD / CIAP. Op 9 februari een artist talk 
door Gerard Herman, op do 23 februari een video lecture 
door Beny Wagner naar aanleiding van zijn tentoonstelling 
in KRIEG, op di 7 maart een artist talk door Johan Creten, op 
do 16 maart wordt een recente documentaire over het werk 
van Walter Swennen vertoond, in aanwezigheid van de 
kunstenaar, en op do 23 maart spreken curatoren Isabelle 
Van Bos & Evelyn Simons over hun tentoonstelling bij CIAP. 
Meer info via pxl-mad.be en ciap.be.

Lezingen De Pont. In de reeks donderdagavond@depont – 
Kijken naar Kunst van Nu – over oude motieven en hedendaagse 
kunst spreekt Marie José Eijkemans op 16 februari over ‘het 
mensbeeld’, Rebecca Nelemans op 16 maart over ‘taal en 
beeld’, telkens om 17u. In de reeks Mastertalks is er op vr 3 
februari een gesprek met Annegret Kellner, op 24 februari 
met Bas van den Hurk, telkens om 15u. De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (depont.nl).

Architectuurlezingen in Bozar. Op di 7 maart om 20u 
Arno Brandlhuber. Bozar, Zaal M, Ravensteinstraat 23, 
Brussel. (bozar.be)

Beeldende kunst
Decor. In de Villa Empain in Brussel is sinds september de 
opmerkelijke kunsttentoonstelling Decor te zien. Het is een 
spannende tentoonstelling omwille van het eenvoudige, 
maar uitdagende experiment dat curatoren Tino Sehgal, 
Dorothea von Hantelmann en Asad Raza er opzetten. In de 
opulente art-decovilla die Louis Empain in 1930 door 
Michel Polak liet bouwen aan de Franklin Rooseveltlaan, 
integreren ze een dertigtal werken van vooral internatio-
naal gevestigde kunstenaars, om de ‘decorativiteit’ ervan – 
en van de villa – uit te testen. Deze woning werd door de 
Boghossianstichting gerestaureerd en wordt sinds 2010 
opengehouden als een Centrum voor kunst en voor de dia-
loog tussen oosterse en westerse culturen. Bij zijn aantre-
den als artistiek leider afgelopen jaar liet de Pakistaans-
Amerikaanse kunstenaar-curator Asad Raza al weten dat 
hij het kunstcentrum meer als een huis dan als een muse-
um of  kunsthal wilde runnen. In 2015 had Raza in zijn 
eigen New Yorkse appartement nog de tentoonstelling 
Home Show ingericht. Bij de programmatie in Villa Empain, 
zo stelde hij in een interview met NRC Handelsblad, wil Raza 
aanknopen bij de oosterse levenskunst om gasten in een 
gepast kader te ontvangen.
 Decor schrijft zich duidelijk in het institutioneel project van 
de Boghossianstichting in, maar ook in het artistiek traject 
van Raza en van de andere twee gelegenheidscuratoren. 
Dorothea von Hantelmann heeft in haar publicaties en ten-
toonstellingen al vaker de maatschappelijke relevantie gethe-
matiseerd van hedendaagse kunst die kritisch tussenkomt in 
de performatieve werking van tentoonstellingen. 
Performatief  moet daarbij begrepen worden in de zin waarin 
taalfilosoof  J.L. Austin en vervolgens ook zijn collega en queer 
theorist Judith Butler het begrip gebruikten met betrekking 
tot taal: als werkelijkheid producerend. Volgens von 
Hantelmann is de conventionele vorm van de tentoonstelling 
drager van een moderne ideologische inhoud die maakt dat 
vroegere tentoonstellingen telkens herhaald en heropge-
voerd worden. Kunstenaars en curatoren kunnen echter ook 
kritisch-performatief  ageren door binnen die regulatieve ten-
toonstellingsomgeving de conventies van het tentoonstel-
lingsformat te volgen en er tegelijk van af  te wijken. Daniel 
Burens en Tino Sehgals artistieke verwerking van tentoon-
stellingsconventies zijn daar volgens von Hantelmann exem-
plarisch voor. Sehgals betrokkenheid als curator in Decor 
blijkt onder meer uit de manier waarop het plannetje van de 
tentoonstelling met de werken als een origami in de bezoe-
kersgids geschoven zit. Het verrassende element dat door dat 
gevouwen plannetje wordt toegevoegd, is echter als het ware 
maar de handtekening van Sehgal bij deze tentoonstelling, 
die in haar geheel ‘situationeel’ wil zijn. 
 De hypothese die Decor naar voor schuift, en die von 
Hantelmann en Raza in een kort essay ook expliciet formu-
leren, is dat het decoratieve functioneren van kunst, een 
oudere bestaansmodus dan die van het autonome en muse-
ale kunstwerk, vandaag een nieuwe relevantie krijgt. In ons 
tijdsgewricht zijn de meeste uitdagingen interdisciplinair. 
De beperkingen en gevolgen van het moderne project om 
alle maatschappelijke domeinen gescheiden van elkaar te 
ontwikkelen, zijn stilaan duidelijk geworden, en de urgente 
vraag is volgens de curatoren dan ook hoe alles weer samen-
gebracht kan worden. Eén vehikel daartoe is het kunstwerk, 
maar dan in de mate waarin het als decoratief  element 

       galerie TRANSIT 
05.02 - 05.03.2017  

Virginie  Bai l ly 
 E f fe rvescent

Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen  T +32 15 336 336    M +32 478 811 441
art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak
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trampoline
Vlaamse kaai 47, 2000 Antwerpen
+32 (0)493 078 153 
trampolinegallery@gmail.com
www.trampolinegallery.com
thu–fri, 14:00–17:30
sat, 14:00–18:00
(and by appointment)

Congé Casanier
Ken Verhoeven

t/m 28/01

Half an optimist, a brand 
new rocker box and a blow 
on broad daylight.
Stefaan Dheedene

Opening: 04/02, 18:00
04/02–25/02

Menig mening mengt zich 
melig in de menigte, tussen 
hoed en schoen.
Vaast Colson

Opening: 04/03, 18:00
04/03–01/04

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)

Limbo Lottery
Han Hoogerbrugge

t/m 04.02

Art Rotterdam [booth 53]
Geoffrey de Beer, Tinka Pittoors, 
Denie Put, Tom Volkaert

Van Nellefabriek
08/02–12/02

Hang my balls on 
the cherry tree
Michèle Matyn

23/02–01/04

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

Transparency of Time
Dr. Hugo Heyrman 

Voorstelling boek en bibliofiele 
editie,  Transparency of time van 
Dr. Hugo  Heyrman, met tekst van 
 Joannes Késenne 
Vernissage 14/01, 16:00–22:00 
t/m 13/03

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

MEER DAN 10 EDITIES, 
uitgegeven door 
Etablissement d’en face, 
LLS 387, MOREpublishers, 
Nate Lights, GAGARIN en 
Oogst Magazine TE KOOP

Verlengd tot 05/02

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

The phantom table
Erika Hock

vernissage 20/01, 19:00–22:00
finissage 18/02, 14:00–18:00
21/01–18/02 

Halfs - om heels
Rein Dufait

vernissage 24/02, 19:00–22:00
finissage: 25/03, 14:00–18:00
24/02–25/03

Artist talk Rein Dufait
M HKA
09/03, 19:00 

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

STILL LIGHT
Narcisse Tordoir, Sam Samiee, 
Image Freaks

t/m 26/02

Damien Delepeleire
Opening: 12/03

Art Brussels
20/04–23/04

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

Frank Van Herck 
17/02–12/03

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

Wunderkammer
Een bijzondere verzameling 
van oude meesters, antiek, 
literatuurobjecten, nieuwe kunst, 
design en rariteiten.

t/m 26/02

3 x Delft
Bogart, Schoonhoven, Henderikse

t/m 26/02

Jürgen Brodwolf
11/03–14/05

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

Vulnerable Dimensions II
The intimate portraits of 
Sofie Middernacht and 
Maarten Alexander

Opening: 27/01, 19:00
28/01–11/03

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

Residenten in
Nicolas Valckenaere, Eduardo 
Cruces, Stijn Van Dorpe, Tomáš 
Kajánek, Hotel Charleroi
STRT Kit #3
Polien Boons, Kitty Kamp, Karen 
Moser, Amber Vanluffelen, 
Mathieu Verhaeghe
Residenten out
Liesbet Grupping, Artistes-en-
Residence, Clermont-Ferrand, 
Tamara Van San, Kooshk 
Residency, Teheran
AIR Tailor Made
Nicolas Valckenaere

23/02, 17:00
Elen Braga

08/03, 17:00

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

BYPASS  
We only pass everything by 
like a transposition of air
Aurélie Gravas, Francis Denys, 
Fred Michiels, Joke Raes, Marieke 
Van Wuytswinkel, Nick Hullegie

Opening: 20/01, 18:00
21/01–26/02

Middelheim- 

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

Projet pour un jardin
Roman Signer

t/m 02/04

s  a  v  e 
t  h  e 
d  a  t  e

Antwerp Art 
Weekend 
19/05–21/05
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functioneert. Eigen aan decoratie is immers, zo stellen Von 
Hantelmann en Raza met filosoof  Hans-Georg Gadamer, 
dat ze eerst even de aandacht naar zich toetrekt, om die ver-
volgens weer weg te leiden en op het ruimere geheel van de 
leefomgeving te richten. Van Gadamers ‘visuele bemidde-
ling’ naar een maatschappelijk functioneren van kunst-als-
decor blijft echter wel nog een complexe stap. De tentoon-
stelling weet die stap niet echt overtuigend te zetten.
 Als voormalige woning, bovendien gebouwd in een over-
wegend geometrische decoratieve stijl, is de Villa Empain de 
tegenpool van een white cube en vormt ze een dankbaar 
kader om het decoratieve functioneren van hedendaagse 
kunstwerken uit te proberen en voelbaar te maken. Een 
goudkleurig kralengordijn van Felix González-Torres hangt 
in de deuropening tussen de inkomhal en het centrale atri-
um. Het werk levert niet enkel een herhaling van het blad-
goud waarmee de boord van de geblokte granieten volumes 
in het exterieur is bedekt, maar het verlevendigt met de 
schittering en de beweeglijkheid van de lichte goudkleurige 
plastieken kralen ook het monumentale atrium. Midden 
tussen de vier hoekkolommen van die centrale ruimte ligt 
10x10 Altstadt Lead Square van Carl Andre op de vloer, een 
bruikleen uit het Stedelijk Museum Amsterdam. Het werk 
lost hier bijna op tot een van de talrijke ‘oppervlaktebehan-
delingen’ in het rijke interieur. Het geoxideerde lood is wel 
veel matter dan de Escallete- en Bois-Jourdanmarmerplaten 
op de vloer en de muren, maar het vierkante veld past per-
fect in het gelijkvormige atrium en vormt de vanzelfspre-
kende tegenhanger van het glazen plafond twee verdiepin-
gen hoger, dat een gelijkaardige structuur vertoont. Met 
hun maat van vijftig bij vijftig centimeter volgen de loden 
tegels zelfs precies de maatvoering van de tegelvloer. Enkele 
Silver Clouds van Warhol hangen tegen het glazen plafond 
of  liggen op het matte tegeltapijt. In de overgang van atri-
um naar eresalon vinden we dezelfde combinatie van spie-
gelende en matte oppervlakken in de wandspiegels en de 
geometrische plafondcassettes, die met dof  geworden blad-
zilver bekleed zijn. De felgekleurde vinylfolies die Daniel 
Buren in geometrische patronen op de zeventien vensters 
aan de tuinzijde aanbracht, voegen zich niet in het kleuren-
palet van Polaks gebouw, maar door hun omvattende aan-
wezigheid lijken ze dat palet op een vanzelfsprekende 
manier uit te breiden. In het hele gebouw vallen kleurige 
lichtpatronen op de vloeren, de wanden, het occasionele 
meubilair en op andere kunstwerken.
 Een tweede groep werken worden niet decoratief  geïnte-
greerd op het niveau van de architecturale afwerking, maar 
van de inrichting: het tapijt Woolmark (orange) van 
Rosemarie Trockel, de spiegel van Monir Shahroudy 
Farmanfarmaian – gefacetteerd volgens traditionele 
Iraanse geometrische patronen – het boeket van Jeroen De 
Rijke & Willem de Rooij of  de installatie Cambrian Explosion 
14 van Pierre Huyghe. In Huyghes aquarium drijft een 
groot blok zwarte lavasteen terwijl zich op de bodem enkele 
waterspinnen en een harige worm ophouden. Het geheel is 
op zichzelf  van een sublieme schoonheid, maar in het café 
van de villa, symmetrisch opgesteld tegenover de american 
bar, wordt het werk een perfecte conversation starter. Elders 
‘mislukt’ de decoratieve integratie dan weer opvallend. Bij 
AC/DC Snake van Philippe Parreno sorteert dit wel een poë-
tisch effect. Op diverse plaatsen in de villa laat Parreno uit 
een stopcontact een slang van plastieken verdeelstekkers en 
netadaptors groeien, die onnozel afsteken bij de rijke mate-

rialen en de totaalbeheersing van Polaks architectuur. De 
kleurige keramieken lampen en het fifties aandoend meubi-
lair van Jorge Pardo vinden evenmin aansluiting bij hun 
omgeving.  Conceptueel is Pardo’s werk op zijn plaats in 
deze tentoonstelling, maar puur esthetisch lijken de lampen 
en stoelen hier gewoon out of  place.
 Dit tentoonstellingsexperiment is echter niet alleen fasci-
nerend omwille van deze decoratieve integraties, maar ook 
door een dubbele onopgeloste spanning die in het begelei-
dend discours nauwelijks gethematiseerd wordt. De bijeen-
gebrachte kunstwerken worden hier tegen de keer en enigs-
zins oneerbiedig – in enkele interviews van de curatoren 
met deelnemende kunstenaars in de catalogus lees je wre-
vel – als (bijna-)decoratie behandeld. Tegelijk blijven het 
kunstwerken, afkomstig uit individuele artistieke projecten. 
Hun integratie in het architecturale geheel is provisoir, 
maar ze volstaat om de werken vanuit een andere hoek te 
laten ontdekken. De tweede spanning heeft te maken met de 
plaats van kunst in de maatschappij, of  preciezer: met de 
maatschappelijke rol die een kunstwerk kan spelen op ver-
schillende soorten plekken, binnen en buiten het museum. 
De spanning zit al vervat in de plek van het kunstcentrum 
zelf. De Boghossianstichting huist in de schelp van een 
voormalige luxueuze woning, maar er wordt niet op een 
vanzelfsprekende manier met kunst geleefd: de kunst wordt 
er tentoongesteld. Door het ‘meespelen’ met de architectuur 
van de voormalige villa lijkt Decor het private interieur als 
een alternatief  voor het museum naar voor te schuiven. Of  
is het de tentoonstellingsmakers er alleen om te doen met 
woningachtige situaties een kleine ‘butleriaanse’ ontrege-
ling te genereren van het conventionele tentoonstellingsri-
tueel? Gaat het slechts om een dergelijk spel of  kan de keuze 
voor een private woning – in plaats van bijvoorbeeld een 
school, uitvaartcentrum of  start-up incubator – als een pro-
vocatief  model begrepen worden voor een breder maat-
schappelijk functioneren van kunst-als-decoratie buiten 
het museum? Aan de private toe-eigening en inschakeling 
van ‘museumkunst’ als verkostbarend onderdeel van een 
persoonlijk leefdecor is niets ongewoons. Dit ‘schandalige’ 
gebruik van kunst valt in menig verzamelaarsinterieur te 
herkennen. Kunstwerken krijgen er de bevestigende en 
dienstbare rol toebedeeld die normaal alleen voor architec-
tuur en design voorbehouden is. Ongewoon en verbazend is 
hoe dit model hier vanop een tentoonstellingsplatform en 
door curatoren geformuleerd wordt. Daarbij laat de Villa 
Empain niet alleen toe enkele werken in een merkwaardig 
architecturaal verband te plaatsen, maar doen de paleise-
lijke allures van het huis ook klassieke vragen rijzen over 
het decoratieve en sociale, ‘klassegebonden’ gebruik van 
kunst. Maarten Liefooghe

p Decor (curatoren: Tino Sehgal, Dorothea von Hantelmann 
en Asad Raza), tot 29 januari in Boghossian Stichting – 
Villa Empain, Franklin Rooseveltlaan 67, 1050 Brussel 
(02/627.52.30; villaempain.com).

Van Broodthaers tot Braeckman. De tentoonstelling 
Van Broodthaers tot Braeckman. Fotografie in de beeldende 
kunst in België toont werk van dertien Belgische kunste-
naars die in de periode tussen 1960 en 1990 fotografische 
beelden hebben gemaakt of  gebruikt in het kader van hun 
artistieke praktijk. Het overzicht is opgedeeld in drie hoofd-

stukken. Het eerste deel (‘Pioniers van het fotoconceptua-
lisme’) bevat werk van Marcel Broodthaers, Jacques 
Charlier en Jef  Geys, het tweede (‘Bloei van het fotoconcep-
tualisme’) van Jacques Lennep, Jacques Lizène, Jean-Louis 
Nyst (alle drie lid van de in Luik opererende groep Cercle 
d’art Prospectif), Danny Matthys en Philippe Van Snick, en 
het derde (‘Naar het fotografisch tableau’) van Lili Dujourie, 
Jan Vercruysse, Ria Pacquée, Liliane Vertessen en Dirk 
Braeckman.
 Een aantal vitrines met publicaties uit de onderzochte 
tijdspanne gaan de kunstwerken vooraf. Ze bevatten hoofd-
zakelijk catalogi van belangrijke tentoonstellingen van 
hedendaagse kunst in België of  in de onmiddellijke omge-
ving, maar er liggen ook publicaties over jonge Belgische 
kunstenaars, overzichtswerken over Belgische kunst, een 
exemplaar van het kunsttijdschrift +-0, monografieën over 
fotografen en studies over de relatie tussen fotografie en 
beeldende kunst. Boven de vitrines is een tijdlijn aange-
bracht met de namen van de belangrijkste Belgische gale-
ries voor hedendaagse kunst en de periode waarin ze actief  
zijn geweest. Vitrines en tijdlijn laten een dynamische 
kunstscene en een rijk debat over hedendaagse kunst en 
fotografie vermoeden. Toch zouden ze volgens Liesbeth 
Decan, auteur van de catalogus en tevens samensteller van 
de tentoonstelling, vooral een lacune moeten blootleggen. 
Zo wijst ze op de opmerkelijke afwezigheid van musea voor 
hedendaagse kunst en voor fotografie in die periode. Het 
eerste museum voor moderne kunst, het Museum van 
Hedendaagse Kunst in Gent, opende pas in 1975. Voor een 
eerste museum voor fotografie was het zelfs wachten tot 
1986 – toen het Fotografiemuseum van de provincie 
Antwerpen openging – en pas in 1987 kwam er, eveneens 
in Antwerpen, een tweede museum voor hedendaagse 
kunst bij, het MUHKA. Ook discursief  zou er wat schorten, 
want, zo merkt Decan op, destijds werd enkel aan de 
Universiteit Gent een cursus hedendaagse kunst gedoceerd. 
Meteen blijkt hoezeer ze in haar evaluatie van het debat 
over ‘kunst en fotografie’ een doorslaggevende rol toekent 
aan instituten: enkel wat museum en universiteit over 
hedendaagse kunst en fotografie zeggen, is belangrijk; het 
meerstemmige discours dat buiten deze instellingen (via 
kranten, tijdschriften…) is gevoerd, lijkt van geen tel. 
Veelzeggend in dit verband is dat bijvoorbeeld de vraag naar 
de artistieke vertogen aan kunstacademies, nochtans de 
plaats waar beeldende kunstenaars hun opleiding genieten, 
niet wordt gesteld.
 Volgens de bezoekersgids wil de tentoonstelling aantonen 
‘hoe het medium fotografie zijn intrede deed in het domein 
van de beeldende kunst in België en hoe het tussen de jaren 
1960 en 1990 evolueerde tot een zelfstandig artistiek medi-
um’. Bij deze these kunnen meteen enkele kanttekeningen 
worden geplaatst: ze miskent niet alleen de eerdere banden 
tussen fotografie en beeldende kunst (denk maar aan de 
artistieke ambities van het negentiende-eeuwse picturalis-
me of  aan de rol die fotografie speelde in verschillende 
avant-gardestromingen uit het interbellum), maar zet beide 
meteen ook in een hiërarchische verhouding vast. 
Uiteindelijk wordt hier een eenvoudig opgangsverhaal ver-
teld waarin een (blijkbaar) mineur medium zich uiteindelijk 
volledig geaccepteerd weet als volwaardig lid van de beel-
dende kunsten. Het is een eerste indicatie dat de klemtoon 
in deze presentatie van de Belgische ‘fotografische kunst’ op 
de tweede term ligt.
 Een tweede indicatie vormt de selectie die Decan maakt 
uit het werk van Marcel Broodthaers, de eerste kunstenaar 
die de bezoeker te zien krijgt. Decan beperkt zich tot vijf  
fotografische werken die algemeen tot zijn artistiek oeuvre 
worden gerekend: het beroemde La soupe de Daguerre; een 
stapel glazen potten gevuld met foto’s van ogen; een foto 
van zijn echtgenote Maria Gilissen die een camera op een 
statief  bevestigt, met een echt statief  ervoor geplaatst; en 
ten slotte twee catalogi/kunstenaarsboeken, het ene open-
geslagen op een dubbele pagina met foto’s van een kom vol 
kunstig gestapelde frieten, het andere op een pagina met 
een foto van de tekst ‘no photographs allowed’. Wat niet 
getoond wordt, is het ‘ander’ fotografisch werk van 
Broodthaers: de talloze foto’s die hij maakte als journalist of  
als ‘amateurfotograaf ’. In 2003 presenteerde de SK Stiftung 
Kultur de verbazingwekkende diversiteit van dit fotografi-
sche werk en demonstreerde hoezeer Broodthaers’ artistie-
ke praktijk erdoor beïnvloed was. Fotografie is bijvoorbeeld 
niet alleen als motief  of  metafoor in zijn gedichten aanwe-
zig, het fotografisch kijken bepaalt ook de opbouw ervan. 
Net zoals een foto geen onderscheid maakt tussen hoofd- en 
bijzaken, zo zijn ook zijn gedichten vaak een onleesbare 
warboel van schijnbaar arbitrair samengestelde woord-
combinaties. Door enkel te tonen wat Broodthaers doet met 
fotografische beelden – en niet wat die beelden doen met 
hem – slagen tentoonstelling en catalogus er niet in de die-
pere invloed van het fotografische op zijn artistieke praktijk 
zichtbaar te maken.
 Decans analyse van de reeks Paysages professionels uit 
1970 van Jacques Charlier, eveneens getoond in het eerste 
hoofdstuk, illustreert dan weer dat ze de werken in de ten-
toonstelling nauwelijks vanuit een fotografisch oogpunt 
bekijkt. Charliers reeks bestaat uit een serie werffoto’s 
gemaakt door een medewerker van de dienst openbare wer-
ken waar Charlier als ambtenaar werkte. Veel meer dan wij-
zen op het ‘conceptuele’ element ervan doet Decan niet: de 
kunstenaar Charlier eigende zich bestaand beeldmateriaal 
toe en plaatste het in een artistieke context. Zo’n benade-
ring gaat echter aan de beelden zelf  voorbij, aan wat zij aan 
de orde stellen. Het zijn nuchtere, zelfs wat saaie registra-
ties, geproduceerd volgens strikte procedures, die een eerder 
onopvallend landschap exploreren. Ze laten zien hoe een 

zicht op ‘Decor’, Boghossian Stichting – Villa Empain, Brussel
vooraan: Carl Andre, 10x10 Altstadt Lead Square, 1967, collectie Stedelijk Museum Amsterdam; Andy Warhol, Silver Clouds, 1966

middengrond: Felix González-Torres, ‘Untitled’ (Beginning), 1994; achteraan: Daniel Buren, ENTRELACER, 2016. Foto: Emel Danziger
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administratie naar een landschap kijkt – als een werf  die 
moet worden opgevolgd, als een terrein dat moet worden 
gecontroleerd, als een gebied dat economisch rendabel 
moet worden gemaakt. Maar daarnaast hebben ze ook een 
specifiek fotografische kwaliteit: het samengaan van admi-
nistratieve nauwkeurigheid en formele achteloosheid 
maakt er buitengewoon intrigerende landschapsbeelden 
van, die beter dan welke andere ook in staat zijn de banali-
teit van dit landschap te tonen.
 Decans enge kunsthistorische aanpak wordt ook duide-
lijk wanneer ze in catalogus en bezoekersgids de lokale pro-
ductie in een breder, internationaler kader plaatst. De wer-
ken in de expositie zijn volgens de bezoekersgids haast 
allemaal schatplichtig aan Noord-Amerikaanse kunstbe-
wegingen en Europese trends. Om dit te bewijzen zoekt 
Decan in de catalogus haar toevlucht tot een eerder rudi-
mentaire methode. Artistieke tendensen en bewegingen 
worden er herleid tot een vaste set van eigenschappen, die 

vervolgens in het werk van de besproken kunstenaars wor-
den herkend. Terwijl de afzonderlijke werken van de 
Belgische kunstenaars wel uitvoerig besproken worden, 
gebeurt dat niet met die van buitenlandse kunstenaars: zij 
zijn hier niet meer dan inwisselbare sjablonen, representan-
ten van een stroming of  school. Haar voorkeur voor dit 
soort kunsthistorische noemers zorgt er meteen voor dat 
specifiekere verbanden onbesproken blijven. Zo was het 
interessant geweest om het werk van Lizène te verbinden 
met dat van conceptuele fotografen als Edmund Kuppel, 
Ugo Mulas en/of  Timm Rautert. Net zoals Lizène onderzoe-
ken zij het fotografisch kader. Dat net deze fotografen niet in 
overweging worden genomen, heeft wellicht ook te maken 
met de wijze waarop een term als ‘fotoconceptualisme’ hier 
wordt ingevuld. Hiertoe behoren blijkbaar enkel fotografi-
sche werken die door ‘conceptuele kunstenaars’ zijn voort-
gebracht. Het werk van fotografen die op een gelijkaardige 
conceptuele wijze de camera en het kijken onderzoeken valt 
er dan weer buiten. Het toont opnieuw dat Decan alleen 
maar waarde aan fotowerken kan toekennen wanneer deze 
functioneren binnen het domein van de beeldende kunst.
 Dit laatste komt nog het best tot uiting in het derde hoofd-
stuk (‘Naar het fotografisch tableau’) dat immers aan de 
volledige acceptatie van de fotografie door de kunstwereld is 
gewijd. Dat de fotografie op gelijke voet is komen te staan 
met de ‘gewone’ beeldende kunst, zou volgens de catalogus 
af  te leiden zijn uit twee fenomenen. Ten eerste duikt de 
fotografie op die plaatsen op (galerieën, musea, acade-
mies…) waar ook kunst getoond en bediscussieerd wordt – 
in dat opzicht zou de emancipatie van de fotografie dus een 
puur institutionele kwestie zijn. Ten tweede zou de fotogra-
fie zich inhoudelijk en formeel steeds meer spiegelen aan de 
schilderkunst (Decan bedient zich tenslotte van de notie 
van het ‘fotografisch tableau’, ontleend aan de Franse 
kunsthistoricus Jean-François Chevrier). Fotografie ver-
schijnt als een willoos medium dat van elke autonomie 
beroofd is. Eenmaal opgenomen in het domein van de beel-
dende kunsten verliest ze haar prikkelende andersheid en 
wordt de camera gewoon een werktuig zoals alle andere. 
Deze zienswijze doet echter geen recht aan de complexe ver-
houding tussen fotografie en beeldende kunst.

Symptomatisch is hier de manier waarop Decan het werk 
van Dirk Braeckman ter sprake brengt. De expo toont onder 
andere zijn ‘fotografische reproductie’ van een berg, geschil-
derd op een kermisattractie in Coney Island, New York. 
Bovenaan het beeld, rond de top van de berg, zit een opmer-
kelijke witte vlek: de weerkaatsing van het flitslicht van de 
camera. Die witte vlek opereert op verschillende niveaus: ze 
vormt een teken van de aanwezigheid van de fotograaf, 
maar ‘brandt’ ook een gat in het beeld. Ze tast de afbeelding 
(de geschilderde berg) aan en maakt de drager (het hout 
waarop de geschilderde afbeelding is aangebracht) zicht-
baar. De catalogus voert die foto op als een belangrijk keer-
punt in de carrière van Braeckman: het is hét beeld waar-
aan hij zijn opname in het circuit van de beeldende kunst te 
danken zou hebben. En ook al wordt die statuutwijziging 
gedeeltelijk verklaard door te verwijzen naar enkele eigen-
schappen van het beeld zelf  (‘de matte aanschijn, asgrijze 
vaagheid en het grote formaat’), uiteindelijk is het toch 
vooral de institutionele erkenning die daarvoor verant-
woordelijk wordt geacht: Jan Hoet was zo door dit beeld 
getroffen dat hij de maker ervan meteen een solotentoon-
stelling gaf  in het S.M.A.K., met als gevolg dat Braeckman 
van fotograaf  tot beeldend kunstenaar vervelde.
 Wat in deze lezing opnieuw ongedacht blijft, is het speci-
fiek fotografische probleem dat dit beeld aan de orde stelt. 
Meer nog, dit is een metafotografisch beeld, een bespiegeling 
over een bij uitstek fotografische kwestie: over het belang 
van licht, de kracht die het heeft om iets zichtbaar of  juist 
onzichtbaar te maken. Braeckmans foto gaat over hoe de 
maker, de wereld en de afbeelding in een fotografisch beeld 
tegelijkertijd af- en aanwezig kunnen zijn. Door dat fotogra-
fisch probleem tot het eigenlijke onderwerp van de foto te 
maken, toont Braeckman zich juist bij uitstek een fotograaf: 
geen beeldend kunstenaar die met fotografie werkt, maar 
iemand die het fotografische als dusdanig onderzoekt en 
beproeft. Dat hij precies dankzij dit werk ook opgenomen 
werd in de plejade van de beeldende kunst, opent de moge-
lijkheid om de relatie tussen fotografie en beeldende kunst 
radicaal anders te denken. Niet fotografie transformeert hier 
tot ‘beeldende kunst’, de beeldende kunst blijkt wezenlijk 
fotografisch geworden. Steven Humblet 

p Van Broodthaers tot Braeckman – Fotografie in de beeldende 
kunst in België, tot 5 februari in het M HKA, Leuvenstraat 
32, 2000 Antwerpen (03/260.99.99; muhka.be).

Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futu-
risme. Jules Schmalzigaug (1882-1917), die in Antwerpen 
werd geboren uit een gegoede, uit Duitsland afkomstige 
familie, en in 1917 zelfmoord pleegde, wordt beschouwd als 
de enige echte Belgische futurist. Aan hem is in het Mu.ZEE 
in Oostende nu een uitgebreid overzicht gewijd. Zijn stra-
lende, in kleurige pointillistische toetsen geschilderde doe-
ken uit de jaren 1913-1915 – die beweging van dans en 
licht uitdrukken – vormen de kern én het hoogtepunt van 
de tentoonstelling. Deze werken, alle langer dan een eeuw 
geleden geschilderd, de meeste in Italië waar hij toen tussen 
de futuristen verbleef, verbluffen nog steeds en hebben niets 
aan kracht ingeboet. Dat Schmalzigaug enorm gestimu-
leerd werd door de Italianen wordt op deze expositie over-
tuigend aangetoond door naast zijn werken ook kunst van 
deze futuristen te presenteren. Dat die uitwisseling weder-
zijds was, wordt vooral in de begeleidende publicatie duide-
lijk gemaakt. Voorafgaand aan deze kernwerken worden in 
Mu.ZEE studies en schilderijen uit Schmalzigaugs beginja-
ren getoond, voornamelijk landschappen. Naar het einde 
toe worden daaraan portretten en stillevens toegevoegd, en 
schetsen van figuren, stadsgezichten en het Scheveningse 
strand. Het zijn werken uit zijn laatste jaren in Den Haag, de 
stad waar hij in de herfst van 1914 vanuit Antwerpen met 
zijn familie naartoe gevlucht was en waar hij stierf.
 Schmalzigaugs werk bleef  lang relatief  onbekend. Pas 
een kleine halve eeuw na zijn dood, in 1963, organiseerde 
Maurits Bilcke een tentoonstelling van zijn werk. Vervolgens 
was het weer wachten tot de jaren tachtig, met de mono-
grafie die Phil Mertens in 1984 aan hem wijdde en de daar-
aan gekoppelde tentoonstelling in de Koninklijke Musea 

Dirk Braeckman

E-101-92, 1992. © Dirk Braeckman / courtesy Zeno X Gallery, Antwerpen

Jacques Lizène

Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre, 1971
courtesy Nadja Vilenne. Foto: M HKA
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voor Schone Kunsten van België (Brussel) – opmaten voor 
deze kennismaking vormden de exposities die Galerie 
Ronny van de Velde al vanaf  1981 over zijn kunst maakte. 
In Nederland werd Schmalzigaugs werk rond dezelfde tijd, 
in 1982, onder de aandacht gebracht door de nu vergeten 
Galerie Hendriksen, in Amsterdam, met een tentoonstelling 
die goed en uitgebreid besproken werd. Aansluitend op het 
grote overzicht in 1985 in Brussel, reisde er in 1985-1986 
ook nog een monografische expositie langs Delft, Bergen op 
Zoom en Nijmegen. Nadien werd het weer even stil, tot 
2013, toen het belang van zijn werk voor de moderne kunst 
in België onderstreept werd in de grote expositie Modernisme. 
Belgische abstracte kunst en Europa in het Museum voor 
Schone Kunsten in Gent. Schmalzigaug werd er vooral 
neergezet als een van de belangrijkste Belgische modernen. 
Hij werd getypeerd als een kunstenaar die destijds welis-
waar nauwelijks in België had geëxposeerd, maar met zijn 
kunst en internationale contacten toch een wezenlijke bij-
drage aan het plaatselijke kunstleven had geleverd. 
 Schmalzigaug volgde een opleiding aan de kunstacade-
mie in Karlsruhe, om in 1900 terug te keren naar België. 
Daar bezocht hij de academies in Antwerpen en Brussel. In 
1905 reisde hij met een vriend naar Italië. Teruggekeerd 
naar België was hij vanaf  1906 actief  in kunstenaarskrin-
gen. Eind 1910 ging hij voor twee jaar naar Parijs waar hij 
in 1911 onder de indruk raakte van de Salons des 
Indépendants. Het kunstleven in Parijs inspireerde hem, en 
zijn pogingen om in het milieu van vooruitstrevende kun-
stenaars ingeburgerd te raken, leidden in 1914 tot zijn deel-
name aan de Salon des Indépendants.
 In de tentoonstelling in Oostende en de daarbij uitge-
brachte publicatie is het kunstleven in Parijs echter onder-
geschikt aan Schmalzigaugs omgang met de Italiaanse 
futuristen. Parijs is hier vooral de stad waar hij in februari 
1912 herhaaldelijk de geruchtmakende tentoonstelling Les 
Peintres Futuristes Italiens bezocht en bij Galerie Bernheim-
Jeune een lezing van Filippo Tomasso Marinetti bijwoonde. 
Nog in hetzelfde jaar 1912 vertrok hij naar Venetië. Daar 
legde hij zijn eerste persoonlijke contacten met kunstenaars 
die in de kringen van de futuristen verkeerden en maakte 
hij uiteindelijk kennis met de kern van die club, in het bij-
zonder met Umberto Boccioni, Carlo Carrà en Giacomo 
Balla.

Schmalzigaugs kennismaking in Venetië met het futurisme 
kwam tot stand via zijn vrienden Arturo Martini en Gino 
Rossi, van wie helaas nauwelijks werk op de expositie wordt 
gepresenteerd en in het boek alleen afbeeldingen in postze-
gelformaat zijn afgedrukt. Zijn contacten met Balla in Rome 
krijgen gelukkig ruimer aandacht. Schmalzigaug schreef  
hem kleurige brieven volgens de richtlijnen die Marinetti 
had neergelegd in zijn Parole in Libertà. In de expositie getui-
gen vooral diverse werken van Balla van hun vriendschap. 
In de publicatie toont Fabio Benzi aan dat Schmalzigaug 
niet alleen beïnvloed werd door Balla’s opvattingen over de 
simultaniteit van kleur en licht, maar op zijn beurt ook 
Balla – én jongere kunstenaars uit diens kring – beïnvloed-
de met eigen ideeën over het aanspreken van alle zintuigen 
met behulp van muziek, lichtmachines, kleurige gassen en 
explosieven. Benzi illustreert die stelling aan de hand van 
Balla’s toneelontwerpen uit 1916 voor Stravinsky’s Feu 
d’artifice, gerealiseerd voor de Ballets Russes. Maria Elena 
Versari onderzoekt in haar essay de ideeënuitwisseling tus-
sen Schmalzigaug en de Italianen Boccioni en Carrà.
 De omvang van de tentoonstelling voedt de indruk dat 
hier meer werken dan ooit uit Schmalzigaugs oeuvre bij-
eengebracht zijn. Zeer bijzonder is de hereniging van de zes 
schilderijen waarmee hij in april-mei 1914 deelnam aan de 
Esposizione Libera Futurista Internazionale in de Galleria 
Futurista van Giuseppe Sprovieri, waarvoor hij door Balla, 
Carrà, Severini en Boccioni was uitgenodigd. Het is fantas-
tisch om die zes werken samen te kunnen bekijken, al zou je 
van die fameuze tentoonstelling nog wel wat meer willen 
zien. Meer bijdragen van de Italiaanse deelnemers en uitge-
breider informatie over de ontvangst van de expositie had-
den deze presentatie nog kunnen versterken. Verrassingen 
zijn er echter ook, zoals Marinetti’s beschilderde en beplakte 
panelen, resultaten van zijn samenwerking met Francesco 
Cangiullo en Balla. Dat zijn dan wel geen meesterwerken, 
maar de durf  van deze Italiaanse futuristen en hun totale 
lak aan traditie en conventies spat van de werken af.
 Bij het uitbreken van de oorlog, in de zomer van 1914, 
keerde Schmalzigaug naar Antwerpen terug. Valerie 
Verhack behandelt de kleurenleer die hij intussen had ont-
wikkeld, mede gestimuleerd door Balla, uitgebreid in het 
boek. Schmalzigaug zette die omstreeks 1916 in Den Haag 
op papier. In de tentoonstelling wordt zijn belangstelling 

voor de contrastwerking tussen stralende en absorberende 
kleuren vooral in verband gebracht met het kleuronderzoek 
van Balla, van wie diverse schitterende studies voor zijn ‘iri-
serende interpenetraties’ worden getoond. Of  Schmalzigaug 
die kleurenleer in Den Haag verder heeft willen ontwikke-
len, in zijn lichte portretten (zoals het onvoltooide Madame 
Nelly Hurrelbrinck (1916-1917) uit de Brusselse Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten dat op de tentoonstelling ont-
brak) en in zijn donkere stillevens, wordt noch in de ten-
toonstelling, noch in de publicatie helemaal duidelijk. Wat 
hij met die werken nastreefde en hoe geslaagd hij ze zelf  
vond, zijn kwesties die om nader onderzoek vragen.
 Vrijwel alle auteurs – ook in eerdere publicaties – wijzen 
erop dat Schmalzigaug zich ondanks zijn contacten met de 
Italiaanse futuristen als kunstenaar uitgesloten bleef  voelen. 
De vlucht naar Nederland en het uitblijven van erkenning 
heeft dat gevoel zeker versterkt. En hoewel zijn lichamelijke 
ongemak (hij had een vergroeide ruggengraat) en zijn men-
tale klachten op zich als verklaringen kunnen gelden, wordt 
in de publicatie ook gesuggereerd dat het gemis aan erken-
ning heeft bijgedragen aan zijn plotse zelfmoord. Vooral het 
uitblijven van waardering voor zijn werk op de expositie 
Belgische Kunst, die van 16 december 1916 tot 6 januari 
1917 in het Stedelijk Museum in Amsterdam liep, en vervol-
gens in afgeslankte vorm doorreisde naar Nijmegen en 
Rotterdam, moet hem zwaar gevallen zijn. Op dit ambitieuze 
overzicht werd werk van 85 inzenders getoond, maar van de 
modernen werd meestal slechts Rik Wouters genoemd, een 
enkele maal Gustave de Smet en Jules Vermeiren. 
Schmalzigaugs naam zoekt men tevergeefs. Het is zelfs moge-
lijk dat zijn bijdrage – twee schilderijen en een groep tekenin-
gen – op de Rotterdamse locatie ontbraken, omdat de exposi-
tie daar vanwege ruimtegebrek moest inkrimpen.
 Dat Schmalzigaug moeizaam erkenning vond, blijkt ook 
uit een In Memoriam van Jan Greshoff, de kunstredacteur 
van De Telegraaf die Schmalzigaug meer dan waarschijnlijk 
persoonlijk gekend heeft. Greshoff  blikt in dat artikel, ver-
schenen in De Telegraaf  op 24 juli 1917, terug op de werken 
van Schmalzigaug in de tentoonstelling Belgische kunst in 
het Stedelijk Museum. Hij heeft het onder meer over ‘twee 
schilderijen naar de opvattingen der futuristen. Zij schenen 
ons verward en gezocht toe, maar niettemin gevoelden wij 
dadelijk, dat een diep besef  van de schoonheid en een hooge 

Jules Schmalzigaug

Ontwikkeling van een ritme: Elektrisch licht + 2 danseressen, 1914
collectie FIBAC (Filips & Ingrid De Ferm Belgian Art Collection), Antwerpen

zicht op ‘Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futurisme’, Mu.ZEE, Oostende: vier van de zes schilderijen waarmee Schmalzigaug deelnam aan de 
‘Esposizione Libera Futurista Internazionale’, Galleria Futurista, Rome, april-mei 1914
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begeerte hier hun verwerkelijking zochten.’ Greshoff  
schreef  weliswaar ook dat hij Schmalzigaugs tekeningen 
bewonderde – daarin herkende hij ‘een fijn trillen van licht 
en leven, een innerlijke bewogenheid’ – maar het is toch 
opvallend hoe hij in een In Memoriam zijn onbegrip voor 
een bevriend kunstenaar laat doorschemeren. Die kritische 
reserve moet Schmalzigaug bij leven ongetwijfeld als pijn-
lijk hebben aangevoeld.  Alied Ottevanger

p Jules Schmalzigaug en het kookboek van het futurisme, tot 5 
maart in Mu.ZEE, Romestraat 11, 8400 Oostende 
(059/50.81.18; muzee.be).
p  Adriaan Gonnissen (red.), Jules Schmalzigaug Futurist, 
Oostende, Mu.ZEE, 2016. 978-90-7469-425-4. (muzee.
be/de/permeke/u47/jules-schmalzigaug-futurist)

Alice Neel. De overzichtstentoonstelling van de Amerikaanse 
kunstenaar Alice Neel in het Gemeente museum Den Haag 
opent met een van haar allerlaatste werken, Self-Portrait uit 
1980. Toen Neel het schilderde, was zij tachtig jaar. Naakt 
zit ze in een fauteuil, penseel en poetslap in de hand, de bril 
scheef  op haar neus. Haar oude lijf  is uitgezakt, de borsten 
hangen er moedeloos bij, maar de helderblauwe ogen staan 
op scherp. Neel observeert zichzelf  nauwkeurig. Ze aan-
vaardt de onttakeling van de ouderdom zonder schaamte 
en toont het vrouwelijk naakt zoals het is, niet zoals men 
het bij voorkeur wil zien. Het is een onbarmhartig portret in 
lumineuze kleuren, waarin alle kwaliteiten van haar schil-
derkunst samenkomen.
 Alice Neel (1900-1984) schilderde portretten in een tijd 
waarin het genre dood en begraven leek. Abstract expressi-
onisme, colorfieldpainting en pop art domineerden. Dat 
Neel haar leven lang tegen de stroom in roeide, illustreert 
haar lef  en volharding. Nu, meer dan dertig jaar na haar 
dood, groeit haar reputatie als een van de prominente figu-
ratieve schilders van de twintigste eeuw. Deze retrospectie-
ve, zorgvuldig samengesteld door kenner Jeremy Lewison, 
zet die herwaardering kracht bij.
 De kwaliteit wisselt. De eerste zalen tonen vroege werken 
uit de jaren twintig en dertig. Sommige schilderijen hellen 
gevaarlijk over naar de kitsch (Mother and Child, 1936), 
andere dreigen te verdrinken in sentimentaliteit (José, 1936) 
of  neigen naar het karikaturale (Degenerate Madonna, 1930). 
Ze weerspiegelen allemaal wel iets van Neels tumultueuze 
kunstenaarsbestaan. Met haar eerste echtgenoot, een 
Cubaan, vertrok ze naar Havana. Hun eerste dochter over-
leed nog voor zij één jaar oud was, wat leidde tot een schei-
ding en Neels terugkeer naar Philadelphia. Geestelijk inge-
stort belandde de kunstenaar in een psychiatrische kliniek. 
In 1932 verhuisde ze naar New York, eerst naar Greenwich 
Village, later naar Spanish Harlem, waar zij thuis raakte in 
kringen van journalisten en dichters die tijdens de Grote 
Depressie begeesterd werden door het communisme. Ze 
schilderde de Puerto-Ricaanse immigranten uit de buurt en 
kreeg twee zonen (van twee verschillende minnaars) die ze 
merendeels als alleenstaande moeder opvoedde.
 Twee portretten springen eruit. Het ene is een staand por-
tret ten voeten uit van Neels tweede dochter, Isabetta 
(1934). Ze is nog geen vijf  jaar en staat fier met de handen 
in haar zij, zich schijnbaar onbewust van het confronteren-
de effect van haar onbedekte vagina. Neel breekt hier radi-
caal met de onschuldige, idyllische manier waarop meisjes 
gewoonlijk werden afgebeeld. Misschien herkende zij in 
Isabetta iets van haar eigen vrijgevochten, onafhankelijke 
karakter. Dat is tenslotte de magie van portretkunst: ze ver-
telt evenveel over de geportretteerde als over de portrettist. 
Het andere opvallende schilderij is Elenka (1936), een 
robuust portret van een onbekende vrouw. De combinatie 
van snelle penseelstreken, getekende lijnen en onbeschil-
derd linnen is een voorafschaduwing van de eigen stijl van 
schilderen die Neel later zou ontwikkelen.
 In de volgende zalen met werken uit de jaren vijftig en zestig 
valt de zichtbare worsteling van de schilder op. Ze zoekt en 
probeert, poetst en corrigeert. De beeltenis van de communis-
tische activist Art Shields (1951) herinnert aan het geploeter 
van Van Gogh. Dat onbeholpene, dat gebrek aan virtuositeit, 
maakt de schilderijen sympathiek en levendig. Sam (1958) 
verraadt hoe de kunstenaar uit alle macht heeft geprobeerd 
om met roze, mosgroen, oker en wit het gepijnigde gezicht 
van haar voormalige geliefde vorm en volume te geven.
 Hoe ze haar best ook doet, nooit is het resultaat perfect. Nu 
eens is een arm te kort, dan weer een handje te slap. Neel 
komt ermee weg door haar vurige wil om een persoon van 
vlees en bloed af  te beelden, alsof  die pal voor je neus zit. Daar 
slaagt ze in met Laatste ziekte (1953), een portret van haar 
bejaarde moeder in kamerjas, onderuitgezakt in haar leun-
stoel. Vanachter haar brilletje staart ze je recht in de ogen.
 Neel stond ambivalent tegenover het feminisme, maar 
het feminisme niet tegenover Neel. Zij werd op het schild 
gehesen als een ondergewaardeerde kunstenaar, wier 
naakten een feminiene draai gaven aan een door mannen 
gekoloniseerd genre. Een voorbeeld is het Munch-achtige 
Ruth Nude (1964), dat evengoed ‘rude nude’ had kunnen 
heten. Het model spreidt haar benen en biedt een niets ver-
hullend zicht op haar met bruin schaamhaar getooide vagi-
na. Elke vorm van idealisering ontbreekt. Elke gevoel voor 
erotiek trouwens ook. Alles wat verleidelijk of  prikkelend 
zou kunnen zijn, is van een verpletterende gewoonheid.
 De late portretten tonen Neel op haar best. Dat van 
Carmen bijvoorbeeld, de Haïtiaanse schoonmaakster 
(Carmen and Judy, 1972), of  dat van haar schoondochter 
Nancy in verwachting (Pregnant Woman, 1971). Neel komt 
de eer toe dat ze zwangerschap tot onderwerp van de schil-
derkunst heeft gemaakt (de onbevlekt ontvangen maagden 

buiten beschouwing gelaten). Elk van de portretten is een 
optelsom van min of  meer sprekende details – de aderen op 
een hand, een rij vergeelde voortanden, de lus van een teen-
slipper. Alleen de figuur en de partijen direct eromheen zijn 
uitgewerkt; de achtergrond blijft deels onbeschilderd, op 
wat summiere indicaties van een interieur na. Veel van de 
modellen zijn habitués uit de kunstwereld die Neel thuis uit-
nodigde om voor haar te poseren: critici als John Gruen en 
Meyer Shapiro, kunstenaar Robert Smithson (geteisterd 
door acne), galeriehouder Ellie Poindexter (een boosaardige 
trol) en de invloedrijke museumconservatoren Frank 
O’Hara en Henry Geldzahler. Helaas ontbreekt Neels mees-
terwerk: haar legendarische portret van een frêle, half  ont-
blote Andy Warhol, bezaaid met littekens (het werd door 
het Whitney Museum niet uitgeleend). Wel aanwezig is het 
portret van Warhols assistent, Gerard Malanga (1969). Een 
eerdere poging om zijn rechterarm weer te geven is zicht-
baar gebleven, waardoor hij lijkt op een veelarmige, grijn-
zende demon.
 Jackie Curtis en Ritta Redd (1970) is het hoogtepunt van de 
dubbelportretten waarin Neel excelleerde. Rechts zit Curtis 
(bekend van Warhols films en door Lou Reed bezongen in 
Take a Walk on the Wild Side), links zijn partner Redd. Hij ziet 
er in zijn jeans en streepjestrui gewoontjes uit, terwijl Curtis 
als travestiet zich opvallend heeft opgemaakt, een door-
schijnend bloesje draagt en poseert als een diva op het punt-

je van de sofa. Door Neels alerte weergave van uiterlijk, 
houding en kleding komt niet alleen iets bloot te liggen van 
hun persoonlijkheid, maar ook iets van de tijd waarin het 
schilderij is gemaakt, een periode van sociale verandering 
en emancipatie, van game changing moments als Stonewall 
en Woodstock.
 Vrouwen, homoseksuelen, kunstenaars, immigranten, 
transgenders – Alice Neel portretteerde hen met open blik. 
Wat de meeste indruk maakt is echter niet haar sociale 
betrokkenheid, maar de grote gedrevenheid waarmee zij 
schilderde.  Dominic van den Boogerd

p Alice Neel: schilder van de ziel, tot 12 februari 2017 in het 
Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den 
Haag (070/338.11.11; gemeentemuseum.nl). De tentoon-
stelling reist nog naar de Fondation Vincent van Gogh 
(Arles) en Deichtorhallen (Hamburg).

René Magritte. La trahison des images. Het Brusselse 
Musée Magritte Museum lijkt sinds de opening in 2009, 
waarover Maarten Liefooghe in De Witte Raaf nr. 140 
berichtte, ingedommeld in een sfeer van biografische curi-
osa. De kunst van Magritte bestaat er nog slechts uit con-
textloze motieven en oppervlakkige categorieën. Onder-
tussen werd in het Centre Pompidou, met een vier maanden 
durende tentoonstelling, een haast heroïsche poging onder-
nomen om het oeuvre van Magritte met tal van ideeën, 
inzichten en betekenissen op te laden. Die poging was zo 
breed en overkoepelend dat ze gedoemd was om te misluk-
ken. Het neemt niet weg dat het even gevaarlijke als grandi-
oze werk van Magritte in Parijs in betere omstandigheden 
ontdekt en bekeken kon worden dan in Brussel, al was het 
maar omdat het stilaan nietszeggende etiket van het surre-
alisme ervan werd losgeweekt.
 De titel van de tentoonstelling, gecureerd door Didier 
Ottinger, was ontleend aan Magrittes bekendste werk, La tra-
hison des images uit 1929, met de geschilderde afbeelding 
van een pijp, en daaronder, in regelmatig schools hand-
schrift, de toelichting Ceci n’est pas une pipe. In de eerste zaal 
werden veel boeken getoond, bijvoorbeeld van filosofen 
waarmee Magritte correspondeerde, zoals de Belgische feno-
menoloog Alphonse De Waelhens, of  de in Polen geboren 
maar aan de ULB docerende Chaïm Perelman. ‘De interesse 
van de kunstenaar voor filosofie zou echter’, aldus de cura-
tor, ‘culmineren in de publicatie van Foucaults Ceci n’est pas 
une pipe in 1973.’ In de beste chauvinistische traditie werd 
van Magritte dus haast een Fransman gemaakt, of  werd de 
uitkomst van zijn omgang met de ideeëngeschiedenis gelegd 
in wat Foucault over Magrittes werk kon schrijven.
 Op die ‘culminatie’ van Magrittes oeuvre in het werk van 
een grote twintigste-eeuwse Franse filosoof  werd in de ten-
toonstelling niet ingegaan. Helemaal onbegrijpelijk is dat 
niet. Magritte schreef  Foucault, na lectuur van Les mots et 
les choses uit 1966, slechts twee korte brieven, vergezeld 
van reproducties van zijn werk; Foucault publiceerde in 
1973, zes jaar na de dood van Magritte, het boekje Ceci n’est 
pas une pipe. Het is frustrerende lectuur, en een van de meest 
stuurloze teksten van Foucault. Enkel in de passage waarin 
hij La trahison des images – en de reprise ervan, Les Deux 
Mystères uit 1966 – interpreteert als het lesje waaraan een 
schoolmeester zijn leerlingen onderwerpt, vindt de Franse 
filosoof  vaste grond onder de voeten. Elders loopt hij verlo-
ren in komisch wordende bespiegelingen over pijp, beeld en 
tekst: ‘In het geheel genomen, lijkt het vanzelfsprekend zo te 
zijn dat wat de uiteenzetting van Magritte ontkent, het 
onmiddellijke en wederzijdse toebehoren is van de tekening 
van de pijp en van de tekst waarmee men dezelfde pijp kan 
benoemen. Aanwijzen en tekenen overlappen elkaar niet, 
behalve in het kalligrafische spel dat rondsluipt op de ach-
tergrond van het ensemble, en dat betoverd wordt zowel 
door de tekst, door de tekening als door hun feitelijke schei-
ding. Vandaar de derde functie van de uitspraak ceci (dit 
ensemble samengesteld uit een handgeschreven pijp en een 
getekende tekst) n’est pas (is niet verenigbaar met…) une pipe 
(het gemengde element dat zowel het discours als het beeld 
onderstreept, en waarvan het spel, verbaal en visueel, van 
het kalligram het dubbelzinnige wezen abrupt tevoorschijn 
wil brengen).’ Naast zulk denkwerk kan enkel La lampe phi-
losophique worden gezet, Magrittes schilderij uit 1936, ook 
aanwezig in de eerste zaal van de tentoonstelling: een den-
ker die geen neus meer hoeft te worden gezet, want bij het 
kaarslicht van de rede is hij zijn eigen reukorgaan al aan het 
oproken, natuurlijk middels een pijp.
 Na deze inleiding werd in de volgende vijf  zalen telkens 
één klassiek thema uit de kunstfilosofie aan de orde gesteld: 
woorden en beelden, de uitvinding van de schilderkunst, de 
allegorie van de grot, gordijnen en trompe-l’oeil, en samen-
gestelde schoonheid. Als introductie deed telkens één klas-
siek schilderij dienst (niet van Magritte zelf), naast een filo-
sofisch, literair of  cultuurhistorisch citaat; daarna volgden 
– zonder veel consideratie voor de periodes in het oeuvre – 
werken van Magritte: voornamelijk schilderijen, een enkele 
sculptuur, en hier en daar een voorbeeld van het niet-artis-
tieke, commerciële werk dat de jonge Magritte verrichtte als 
reclamemaker. Voorafgaandelijk aan bijvoorbeeld de eerste 
zaal hing Le Veau d’Or, een anonieme zeventiende-eeuwse 
kopie van het gelijknamige schilderij van Poussin, naast 
een passage uit het Oude Testament. Mozes was boos omdat 
zijn volk het afgodsbeeld van een gouden kalf  was gaan 
aanbidden, en in zijn woede smeet hij de stenen tafelen met 
de zopas door God uitgevaardigde tien geboden aan gruze-
lementen. Volgens de zaalgids liggen in deze bijbelse episode 
de wortels van de ‘conflictueuze geschiedenis tussen woor-
den en beelden’, die ook centraal staat in het schilderij La 

Alice Neel

Jackie Curtis and Ritta Redd, 1970
The Cleveland Museum of  Art, Leonard C. Hanna Jr. Fund 2009.345 

© The Estate of  Alice Neel

Alice Neel

Self-Portrait, 1980
National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington D.C.

© Estate of  Alice Neel
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trahison des images, en in Magrittes werk in het algemeen. 
Het is lovenswaardig om aan een oeuvre een culturele 
grondslag en een sociaalkritische betekenis te willen toe-
kennen, maar op deze manier gebeurde dat al te bruusk, 
met een wel heel wankel brugje over een duizelingwekkend 
diepe historische kloof. Dat er van God geen beelden mogen 
worden gemaakt, stond een rijke beeldtraditie, na de 
geboorte van Christus, niet bepaald in de weg. Magrittes 
kritische omgang met woorden en beelden kaderde in een 
moderne traditie, die met publiciteit en technische reprodu-
ceerbaarheid te maken had, maar die eveneens niet echt tot 
picturale ascese of  tot een strikte keuze voor het woord heeft 
geleid. Voor een kunstenaar die verondersteld wordt, zoals 
in het Pompidou gebeurde, om te waarschuwen voor de 
verraderlijkheid van beelden, is het toch opvallend dat 
Magritte aan de lopende band beelden heeft gemaakt.
 In de volgende zalen liep het curatoriële argument steeds 
uit op dezelfde paradox: het werk van Magritte vond aan-
sluiting bij de historische ideeëngeschiedenis, maar het 
voegde daar niets aan toe, of  het had daar niks over te zeg-
gen, zeker niet op de stellige manier van de historische voor-
beelden die als inleiding op de zalen dienstdeden. Als 
Magritte uiteindelijk van filosofische pretenties verdacht 
moet worden, dan is het eerder zo dat hij problemen – over 

beelden, schilderkunst, ideeën of  schoonheid – naar voor 
schuift, precies om de onoplosbaarheid ervan emblema-
tisch weer te geven. Met wat slechte wil kan hij zo verdacht 
worden van filosofisch nihilisme: er valt niets te leren of  te 
ontdekken in zijn schilderijen; ze onthullen geen waarheid; 
ze laten zich niet interpreteren; ze zetten de filosofische 
zoektocht naar betekenis veeleer grijnzend en plagerig te 
kijk, en tonen dat de burgerlijke maatschappij en haar 
beeldcultuur ook zonder kritiek of  waarheid kalm en onver-
stoord voort draait. Christophe Van Gerrewey

p René Magritte. La trahison des Images, 21 september 2016 
– 23 januari 2017, Centre Pompidou, Place Georges 
Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; centrepompidou.
fr).

Cy Twombly. Over het werk van Cy Twombly (1928-2011) 
kan je desgewenst kort zijn, zoals zijn collega Donald Judd 
dat was in een recensie van een galerietentoonstelling uit 
1964 in New York: ‘Twombly heeft al een tijdje niet meer 
geëxposeerd, en dat draagt bij tot dit fiasco. Op elk van deze 
schilderijen staan een paar draaikolken van rode verf, 
gemengd met een beetje geel en wit, en hoog geplaatst op 

een zachtgrijs oppervlak. Verder een paar druppeltjes en 
vlekken, af  en toe een potloodlijn. Er is echt niets aan deze 
schilderijen. De poster voor de tentoonstelling is een voor-
beeld van Twombly’s vroegere werk en het is met gemak het 
beste wat er te zien is. Twombly krabbelt meestal op een 
witte achtergrond, en hij gebruikt zelden kleur. Ik heb dat 
nooit meer dan zwakjes interessant gevonden, maar ik 
dacht wel dat de schilderijen goed werkten en dat Twombly 
iets in gedachten had.’ Einde bespreking. Judd had het over 
een reeks van negen schilderijen, elk haast anderhalve 
meter op twee meter, getiteld Nine Discourses on Commodus, 
en gemaakt in 1963. Deze reeks wordt getoond – en dat 
gebeurt nog maar voor de derde keer sinds de conceptie 
ervan – in een grote retrospectieve in het Centre Pompidou, 
het meest volledige overzicht van het oeuvre van Twombly 
sinds de dood van de kunstenaar in 2011. In de catalogus 
verklaart kunsthistoricus Nicholas Cullinan de eenzijdige 
afwijzing door Judd vooral vanuit het artistieke klimaat in 
de VS aan het begin van de jaren zestig, toen afwisselend 
pop art en minimalisme de toon aangaven. Twombly, die in 
1957 naar Rome verhuisde, was in die scene een outcast; hij 
haalde de klassieke en Europese referenties aan en onder-
nam een idiosyncratische poging om de schilderkunstige 
traditie van het abstracte expressionisme te vernieuwen – 
die combinatie werd als verraad beschouwd.
 Toch is die kunsthistorische context niet helemaal nodig 
om Judds afkeer te begrijpen. Er is iets onuitstaanbaar tijd-
loos aan Twombly’s werk, wat te maken heeft met het feit 
dat het zowel ‘makkelijk’ oogt (iedereen lijkt op die manier 
verf  bij elkaar te kunnen kliederen) als heel moeilijk (wil de 
schilder hier iets mee zeggen, wie is die Commodus uit de 
titel, en welk ‘discours’ wordt er over hem gevoerd?). Het is 
een verdienste van de eenvoudig chronologisch opgebouw-
de retrospectieve in het Centre Pompidou om – vandaag – 
het belangrijkste of  het meest onweerlegbare argument pro 
Twombly aan te reiken: deze man heeft aan een oeuvre 
gewerkt, bijna zestig jaar lang. Hij heeft zich nooit langer 
dan twee of  drie jaar herhaald, maar van echte breuken is 
er geen sprake; overgangen en verschillen tussen periodes 
zijn makkelijk aan te duiden; om het even welke werken je 
naast elkaar zet, ze hebben altijd iets gemeenschappelijks – 
en de werken moeten haast naast elkaar staan om geappre-
cieerd te kunnen worden, omdat ze enkel zo aan vrijblijven-
de raadselachtigheid ontsnappen.
 De belangrijkste beslissing aan de basis van zijn oeuvre is 
dat Twombly figuratief  noch abstract heeft willen schilde-
ren. De werkelijkheid wordt in zijn schilderijen niet realis-
tisch nagebootst, maar toch is er altijd wel iets dat Twombly 
‘uitbeeldt’. De eerder vermelde reeks Nine Discourses on 
Commodus uit 1963 is een goed voorbeeld. Op het eerste 
zicht gaat het om negen doeken zonder band tussen de verf  
en de buitenwereld, of  tussen het doek en de realiteit. Er lijkt 
niet iets dat naast de schilderijen gezet kan worden om ze 
mee te vergelijken, en al is het werk het gevolg van een 
intensieve performance van de schilder, dan nog blijft enkel 
het schilderij over als resultaat van die action painting. Toch 
ligt het complexer, en de reden daarvoor is taal: de titels die 
Twombly aan zijn schilderijen geeft, al dan niet gecombi-
neerd met de woorden, de tekstflarden of  de onleesbare 
‘schrijfsels’ die onderdeel uitmaken van de schilderijen zelf. 
Met die taal legt Twombly (meestal) een verband met de 
klassieke traditie: Commodus was een Romeinse keizer van 
182 tot 190, en daarnaast een gewelddadige gladiator. Hij 
werd vergiftigd, maar hij braakte het gif  uit, en niet veel 
later werd hij in zijn badkuip gewurgd. In de zaalteksten 
van de retrospectieve wordt het verband gelegd met John F. 
Kennedy, die werd vermoord toen Twombly werkte aan 
Nine Discourses on Commodus. Of  het lot van een Romeinse 
keizer en van een Amerikaanse president bijna tweedui-

René Magritte

La lampe philosophique, 1936. © Adagp, Parijs, 2016.
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zend jaar later iets met elkaar te maken hebben, blijft ondui-
delijk, en dat is de bedoeling. Het laat een appreciatie toe 
voorbij de ergernis van Donald Judd: Twombly schildert om 
de wazigheid van referenties en vergelijkingen, en de insta-
biliteit van het contact met de geschiedenis te benadrukken, 
wat het verlangen naar kennis van het verleden niet minder 
groot maakt. In zijn recente essaybundel La ruse du tableau: 
la peinture ou ce qu’il en reste, schrijft Hubert Damisch hoe er 
in het werk van Twombly sprake is van ‘een driftmatige 
archeologie, als dusdanig verwant aan de grotendeels libidi-
neuze echo die op het scherm van de schilderkunst kan 
worden opgewekt door enkele titels en motieven op te roe-
pen waarmee de klassieke cultuur tot onze herinneringen 
doordringt. Het is alsof  er geen andere toegang bestaat tot 
de erfenis die in het geheugen rondspookt, dan in het ont-
snappen aan en in het uitwissen van die erfenis’. Dat blijft 
van toepassing op het felle en kleurige werk, vol wild drui-
pende spiralen, dat Twombly aan het eind van zijn leven 
maakte, zoals de reeks Camino Real uit 2010, met een titel 
die verwijst naar een toneelstuk van Tennessee Williams 
waarin meer dan veertig personages uit de geschiedenis 
van de wereldliteratuur opdraven. 
 Toch zit er één breuk in de tentoonstelling in het Centre 
Pompidou: in een uithoek van het gebouw, enkele zalen 
voor het slot van de retrospectieve, wordt een twintigtal 
beeldhouwwerken van Twombly tentoongesteld, gemaakt 
sinds de jaren tachtig. Het resultaat is fabelachtig, omdat 
deze meestal witte, gammele en eerder kleine sculpturen 
deel gaan uitmaken van de skyline van Parijs, met in de 
verte bijvoorbeeld de Sacré-Coeur, en om de hoek de 
Eiffeltoren. Zo wordt het mogelijk om in deze beeldhouw-
werken – meestal titelloze voorstudies van fictieve torens, of  
schaalmodellen van anonieme monumenten – een voor-
zichtige, weifelende en voorlopige poging tot verticaliteit 
terug te vinden, alsof  ook de sculpturen van Twombly tegen 
beter weten in iets toevoegen aan de bijna verpletterende 
historische werkelijkheid. Christophe Van Gerrewey

p Cy Twombly, tot 24 april in het Centre Pompidou, Place 
Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; centre-
pompidou.fr).

Beeldende kunst – terugblik
Ana Jotta, PƆːTJU'GIːZ 'HÆNDIKRAːFT. Een volledig 
met behangpapier beklede tentoonstellingsruimte vormt het 
dynamische decor voor een gevatte selectie kunstwerken 
van Ana Jotta (°1946, Lissabon). De muurbekleding, aange-
bracht over de volledige twee verdiepingen van Etablissement 
d’en face, is bedrukt met reproducties van pagina’s uit Jotta’s 
boek Footnotes, waarop diverse inspiratiebronnen van deze 
Portugese kunstenares zijn te zien: documenten, prenten, 
foto’s, afbeeldingen van objecten, notities. Zulke documen-
ten worden doorgaans post mortem opgerakeld en dikwijls 
pas jaren later bij een retrospectieve (als levenloos materi-
aal) in vitrines geëtaleerd. In deze presentatie daarentegen, 
gaan de documenten die Jotta tijdens haar carrière verza-
melde een levendige dialoog aan met het originele werk. Het 
is een opmerkelijke presentatievorm, die curator Miguel 
Wandschneider (directeur Culturgest Lissabon) al in 2014 
uitprobeerde in Culturgest Porto en in het voorjaar van 
2016 hernam in het Franse Crédac.
 Ana Jotta startte haar carrière als scenograaf, maar stap-
te in de vroege jaren tachtig vanwege haar interesse in sim-
pele, handgemaakte rekwisieten over naar de beeldende 
kunst. Deze interesse in ‘het maken’ zit reeds in de titel van 
de tentoonstelling, Portuguese handicraft, vervat. De foneti-zicht op de retrospectieve ‘Cy Twombly’, Centre Pompidou, Parijs (zaal met sculpturen). © Philippe Migeat / Centre Pompidou Parijs, 2016
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Cy Twombly

Nine Discourses on Commodus, 1963, zicht op de retrospectieve ‘Cy Twombly’, Centre Pompidou, Parijs
© Philippe Migeat / Centre Pompidou Parijs, 2016
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GALERIE 
NOUVELLES 
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

• Hommagetentoonstelling met 
schilderijen en werken op papier

Jerry Keizer (1938–2016)
t/m 11/02

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

• Attempts to Read the World 
(Differently): Three Exhibitions 
in Five Acts 

Max de Waard, Monira Al Qadiri, 
Jean Katambayi Mukendi 

t/m 05/03

• Ondertussen: Ana Guedes
21/01–12/03

• OpZicht: Doris Hardeman
t/m 14/03 

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

• The Broken Promised Land
Arie van Geest

t/m 18/03

• Special Collaborations (INTNL)
Albrecht Genin, Günther Förg, 
Jörg Immendorff, Louise Bourgeois, 
Robert Rauschenberg, Sol LeWitt

t/m 18/03

• Art Rotterdam [stand 62]
Jan Wattjes, Raquel Maulwurf, 
Zhivago Duncan

09/02–12/02

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

• Out of time, out of space
Frank van der Salm (fotografie) 
en Rolf.fr (objecten)

t/m 05/02

• Spring of Drawings, werken op 
papier van figuratie tot abstractie

Stephan van den Burg, 
Niels Janssen, Harry Markusse, 
Maryanto, Romy Muijers, 
Guy Vording, Sigrid van 
Woudenberg, Marena Seeling

18/02–26/03

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

• PP05 – IN ORDE /  
een rationele benadering

Jaap van den Ende (1944, Delft). 
Overzicht van vijf decennia 
schilderen met één benadering 
en onvoorzien resultaat

Opening 19/02, 15:00
19/02–16/04

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

• GAGARIN, Slominski & Beuys
t/m 26/02

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

• See how the land lays
Saâdane Afif, Diego Tonus, Guillaume 
Bijl, Edith Dekyndt, Marilou van 
Lierop, Gabriel Kuri, Suchan 
Kinoshita, Fabio Zimbres, Javier 
Téllez, Latifa Echakhch & others

t/m 26/02

• Art Rotterdam
Reflections Room
Van Nelle Fabriek
09/02 

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

• Push The Button
Nour-Eddine Jarram (schilderijen, 
werk op papier)

t/m 05/02

• Art Rotterdam [stand 56]
Andrea Freckmann, Sebastiaan 
Schlicher, Dirk Zoete (schilderijen, 
werk op papier)

09/02–12/02

• Seekee Chung, Kim Hospers, 
Justin Wijers (tekeningen)

19/02–19/03

• Drawing Now Paris
Henri Jacobs (focus artist), 
Martin Assig, Robbie Cornelissen, 
Marcel van Eeden

22/03–26/03

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

• In form, Works on paper
Hernan Ardila, Nathalie 
Duivenvoorden, 
Miranda Meijer

14/01–19/03

• Endless possibilities
Guido Winkler

2e verdieping
14/01–19/03

• Sue’s little project room
John Tallman

14/01–12/02
Gilleam Trapenberg

16/02–19/03

• Concrete Amsterdam
Guido Winkler

Site specific: Spuistraat 250 Amsterdam
19/02–29/03 

• Drawing Now Paris 2017
Nathalie Duivenvoorden, Hernan 
Ardila, Miranda Meijer

23/03–26/03

 HOOGTIJ #48
10/03 
19:00–23:00 

www.
hoogtij

.net 
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sche schrijfwijze ervan onthult daarenboven Jotta’s belang-
stelling voor taal. Haar praktijk, die diverse media omvat als 
keramiek, schilderkunst, tekeningen, assemblage, sculp-
tuur en fotografie, wordt dikwijls bestempeld als polymorf  
en incoherent. Het dertigtal werken in deze tentoonstelling 
lijkt dat te bevestigen, maar de Footnotes – de beelden op het 
behangpapier – laten toe Jotta’s onderliggende interesse in 
het alledaagse te ontdekken. De afbeeldingen op het behang 
tonen ons onder meer papieren afvalzakjes, keukengerei, 
pagina’s uit stripboeken, tijdschriften, spreuken en aller-
hande handleidingen. Een foto van Duchamps Flessenrek en 
de opvallende aandacht voor linguïstiek verraden daarbij 
Jotta’s dadaïstische en ‘conceptuele’ attitude.
 Bij haar originele werken getuigen vooral de assemblages 
van een dadaïstische insteek. Onverwachte combinaties en 
subtiele modificaties van allerhande objets trouvés leveren, 
vergezeld van suggestieve titels, een evocatief  resultaat op. 
Night Light (1981) bijvoorbeeld, een vroeg werk, is een klei-
ne tafellamp gemaakt uit versleten schoeisel, rijkelijk bezet 
met schelpen van zee-egels, mossels en houten puzzelstuk-
ken. Waar haar vroege werken uit de jaren tachtig vanwege 

hun louter vormelijke spielerei nog sterk haar scenografi-
sche achtergrond verraden, vertonen Jotta’s latere assem-
blages, zoals Esperança (Standvastigheid) (z.d., jaren 90), 
toch een meer kritische benadering. De combinatie van een 
verfborstel en een lege fles wijn met de tekst ‘En plus je bois’ 
op het etiket, suggereert een ironisch zelfportret van de 
artiest als ‘peintre maudit’. Nude ten slotte, is een houten 
schrijftafeltje opgehangen aan de muur dat dankzij de met 
balpen gemaakte inkervingen, en met hulp van de titel, het 
beeld van een torso tevoorschijn brengt.
 Appropriatie, citaten en toespelingen op auteurschap 
keren in Ana Jotta’s oeuvre voortdurend terug. In de ten-
toonstelling wordt heel wat nadruk op dit laatste aspect 
gelegd. Zo zijn er heel wat ‘zelfportretten’ van de kunste-
naar te zien. Een markant voorbeeld is het werk dat behoort 
tot de reeks Jota’s, waarmee ze al begon in de jaren tachtig 
en die een van haar bekendste series vormt. Jota’s is inmid-
dels uitgegroeid tot een forse verzameling sculpturen die 
alle de letter ‘J’ – de eerste letter van haar achternaam – 
vormen. De hier getoonde Jota (z.d., jaren 90) bestaat uit 
enkele half  opgebrande kaarsen die tot een J-vorm werden 
gebogen. De gedoofde kaars (die als vanitassymbool kan 
gelezen worden) en de vele bijbetekenissen van de Griekse 
letter jota (denk aan: ‘ik begrijp er geen jota van’) verlenen 
het werk weliswaar de nodige inhoudelijke gelaagheid.
 Elders levert Jotta commentaar op de romantische topoi 
die het kunstenaarschap omgeven. De juxtapositie op het 
behangpapier van een cover van Que sais-je? (een populaire 
reeks encyclopedische boekjes die haar titel ontleent aan 
het beroemde devies van Montaigne) en een sticker met het 
opschrift ‘When in doubt, go nomad’ benadert de twijfels en 
onzekerheden die kenmerkend zijn voor de authentieke 
kunstenaar opnieuw op een humoristische manier. Het 
werk Eu sei tudo (Ik weet alles) uit 1980, getoond op de bene-
denverdieping, benadert dezelfde kwestie op een minder 
filosofische en meer alledaagse manier. Het is een assem-
blage die bestaat uit een kartonnen schoendoos gevuld met 
het populaire Portugese gezelschapsspel ‘Eu sei tudo’, een 
reeks houtskoolstaafjes en een penseel – je zou het als een 
ideale, en dus ludieke, materiaaldoos van de kunstenaar 
kunnen zien.
 Ana Jotta noemt zichzelf  graag excentriek, waarmee ze 
bedoelt dat ze als kunstenaar het best gedijt in de marge. 
Niet verwonderlijk dat de kunstenares, ondanks haar oplei-
ding aan het Brusselse La Cambre in de late jaren zestig en 
vroege jaren zeventig, voor de meesten in België een onbe-
kende is gebleven. Terecht brengt Etablissement d’en face 
Ana Jotta’s werk voor het voetlicht. De tentoonstelling in 
Brussel bewijst daarbij dat het door Wandschneider 
gebruikte presentatiemodel nog niet uitgewerkt is. Het 
brengt Jotta’s bijzonder gelaagde en diverse oeuvre op een 
verrassende manier in beeld, waarbij zowel de verbeelding 
van de toeschouwer als Jotta’s Portugese ‘handwerk’ de 
nodige speelruimte krijgen.  Charlotte Crevits

p Ana Jotta, PƆːTJU'GIːZ 'HÆNDIKRAːFT (curator Miguel 
Wandschneider), 11 november – 23 december 2016, 
Etablissement d’en face, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
(02/219.44.51; etablissementdenface.com).

Kasper Bosmans. Decorations. In 1990 opende de 
kunstinstelling Witte De With in Rotterdam haar deuren 
met de ambitie een alternatief  te bieden voor wat al bestond 
en invulling te geven aan wat ontbrak in het Nederlandse 
kunstenveld. Sindsdien ontpopte het instituut zich tot een 
plek voor vernieuwende, kwaliteitsvolle presentaties, eve-
nementen en publicaties met internationaal bereik, en 
bouwde het aan een rijkgevuld archief  van bronnenmateri-
aal, correspondenties en efemera. Ruim een kwarteeuw 
later nodigt Witte De With met WDW25+ commissions kun-
stenaars uit om met dit geaccumuleerde archiefmateriaal 
aan de slag te gaan. Na onder anderen Marwa Arsanios en 
Bik Van der Pol, maakte ook de Belgische kunstenaar Kasper 
Bosmans een reis door de geschiedenis van Witte de With, 
waarbij hij zowel terugkerende thema’s traceerde als kunst-
historische lacunes blootlegde.
 Kasper Bosmans mag dan precies zo oud zijn als Witte de 
With, hij bouwt al geruime tijd aan een verdienstelijk oeu-
vre dat voornamelijk bestaat uit kleine figuratieve schilde-
rijen, sculpturale ensembles en performances. Aan de hand 
van een herkenbare picturale beeldtaal, gebaseerd op 
bestaande culturele tekens uit onder meer de volkskunst, 
heraldiek, heemkunde en cartografie, verweeft hij preten-
tieloos (kunst)historische en folkloristische referenties met 
verwijzingen naar hedendaagse, socio-economische proble-
matieken. Decorations, het resultaat van Bosmans’ subjec-
tieve lezing van het archief, is een drieledig project dat 
bestaat uit een publicatie, een reeks ‘legendeschilderijen’ 
die hij in een aantal archiefdozen verstopte (en die dus uit-
sluitend voor toekomstige onderzoekers te zien zullen zijn) 
en een ruimtelijke presentatie die je kan bekijken als een 
ervaringsgerichte geschiedenis van het kunstinstituut.
 De publicatie is een facsimile van het boek 20+ Years 
Witte de With – een overzicht van alle tentoonstellingen en 
projecten die tussen 1990 en 2011 plaatsvonden – aange-
vuld met Bosmans’ potloodnotities, aantekeningen en doo-
dles, alsook met bladvullende reproducties van foto’s uit 
10,000 Years of  Nordic Folk Art collection van de Deense 
kunstenaar Asger Jorn (1914-1973), die als een soort kri-
tisch addendum fungeren bij de historiografie van Witte de 
With. Het boek geeft inzicht in wat er zich afspeelde tussen 
Bosmans’ close reading van het archief  en het maken van 
het ‘werk’: het toont het denkproces. Hoewel de annotaties 
oppervlakkig en willekeurig zijn, verraden ze toch welke 

Ana Jotta

PƆːTJU'GIːZ 'HÆNDIKRAːFT, zicht op de tentoonstelling in Etablissement 
d’en face, Brussel, met het werk ‘Esperança’

Kasper Bosmans

‘Legende: Decorations (Guillaume)’, 2016

Ana Jotta

PƆːTJU'GIːZ 'HÆNDIKRAːFT, zicht op de tentoonstelling in Etablissement 
d’en face, Brussel, met het werk ‘Eu sei tudo’

Kasper Bosmans

Dwarf  Parade Dog (Lemon Nipples), 2016 (vooraan)
zicht op de tentoonstelling ‘Decorations’, Witte de With Center for 

Contemporary Art, Rotterdam. Foto: Aad Hoogendoorn

Kasper Bosmans

‘Decorations’, zicht op de tentoonstelling in Witte de With Center for 
Contemporary Art, Rotterdam, met afbeeldingen uit ’10,000 Years of  

Nordic Folk Art’ van Asger Jorn geselecteerd door Kasper Bosmans
foto: Aad Hoogendoorn

Ana Jotta

PƆːTJU'GIːZ 'HÆNDIKRAːFT, zicht op de tentoonstelling in Etablissement 
d’en face, Brussel 
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Metamorphosis   

James 
Welling

GAGARIN 
the Artists in their Own Words. 
2000-2016 | The String Traveller 
  

THE EXHIBITION IS A COOPERATION OF S.M.A.K., GHENT WITH KUNSTFORUM VIENNA
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28.01...16.04.2017

PROGRAMMA 2017
WWW.SMAK.BE

www.ccmerksem.be
03 641 62 10

Dries Segers
kunstINgang #7

What is behind that curtain 
17 januari tot 31 maart 2017

Cultuurcentrum Merksem
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem
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kunstwerken en projecten uit de geschiedenis van Witte de 
With Bosmans’ aandacht konden vangen. In een aantal 
sculpturale ensembles uit het tentoonstellingsluik van 
Decorations gaf  hij er nieuwe ‘interpretaties’ of  verschij-
ningsvormen aan.
 De tentoonstelling, te zien op de bovenste verdieping van 
Witte de With, bestaat uit zeven ‘legendeschilderijen’, vijf  
muurschilderingen, sculpturen en een fotoreeks. De legen-
deschilderijen zijn kleine gouaches op panelen van populie-
renhout waarin Bosmans gretig gebruikmaakt van 
bestaande heraldische motieven en symbolen. Sinds 2013 
spelen ze een belangrijke rol in zijn praktijk. Ze geven onder 
meer duiding aan de betekenissen en onderlinge verbanden 
die aanwezig zijn in het ruimtelijk werk. Ook hier blijken ze 
onmisbaar als leidraad door de tentoonstelling, die als het 
ware aandoet als een decor. De opstelling, waarin Bosmans 
voortdurend inzoomt en uitzoomt, vraagt om een associa-
tief  en actief  kijkgedrag: waar de reeks legendeschilderijen 
de rol opneemt van script, navigatie-instrument of  visuele 
zaaltekst, weerspiegelen de muurschilderingen de bredere 
thema’s – ecologie, stedelijkheid, migratie, seksualiteit en 
huiselijkheid – die Bosmans in de programmatie van Witte 
de With ziet terugkeren, en representeren de sculpturale 
ensembles specifieke projecten uit het archief.
 Zo verwerkte de kunstenaar in een van de legendepaneel-
tjes het gemarmerde silhouet van een hondenkop, naast de 
motieven van een parelsnoer, een tepel en een citroen in een 
doos. Op het eerste gezicht kan je weinig uit het werkje 
opmaken, maar algauw ontdek je driedimensionale varia-
ties op die motieven in de tentoonstelling. Dwarf  Parade Dog 
(Lemon Nipples) (2016) is een marmeren balk met roestkleu-
rige aders waarop zes citroenen liggen, en waarop Bosmans 
een liggende hond tekende. Het gaat om een herinterpretatie 
van Paul Theks Dwarf  Parade Table (1969), een werk waarin 
een opgezette hond met eieren als tepels omgekeerd over de 
onderkant van een tafel lijkt te wandelen, en dat in Witte De 
With gereconstrueerd en gepresenteerd werd ter gelegen-
heid van Theks overzichtstentoonstelling The Wonderful 
World That Almost Was (1995). Ietsje verderop daalt een wit 
parelsnoer (Strand of  Pearls 2, 2016), gemaakt in samenwer-
king met Marthe Ramm Fortun, van het plafond neer – een 
verwijzing naar een interventie uit 2001 van Massimo 
Bartolini, waarbij de kunstenaar alle randen van een ten-
toonstellingsruimte in Witte de With met parels bekleedde.
 De algemenere ‘krachtlijnen’ in het archief  verbeeldt 
Bosmans door middel van vijf  muurschilderingen met elk 
een specifiek thema. Zo hing het sensuele werk Strand of  
Pearls 2 tegen de achtergrond van WDW25+ Mural: 
Sexuality, 2016: een roos geschilderd dégradé dat aan de 
wand een vleesachtig volume geeft en onvermijdelijk asso-
ciaties oproept met het thema ‘seksualiteit’. Op de aangren-
zende wand is een blauw ruitachtig patroon te zien dat 
associaties met huiselijke taferelen oproept; het zou een 
vloerkleed, tafelkleed of  zakdoek kunnen verbeelden 
(WDW25+ Mural: Domesticity, 2016). Ook de overige 
muurschilderingen – ‘ecologie’, ‘stedelijkheid’ en ‘migratie’ 
– zijn inhoudelijk ‘licht’ en associatief, waardoor je Bosmans 
ervan zou kunnen verdenken een clichématige, reductio-
nistische versie van de geschiedenis van Witte de With voor 
te stellen. Maar zoals de titel van de tentoonstelling – 
Decorations – aangeeft, koos de kunstenaar er bewust voor 
om oppervlakkige, ‘decoratieve’ patronen te presenteren. 
Door hun repoduceerbaarheid en universele kwaliteiten 
maken de ‘decoraties’ de gewichtige thema’s, die rijkelijk 
door kunstenaars geëxploreerd werden, toegankelijk en 
verteerbaar. Het is een strategie die spoort met Bosmans’ 
langdurige interesse voor volkskunst als een eenvoudige, 
maar ondergewaardeerde kunstvorm. In Decorations bena-
drukt Bosmans opnieuw het belang van anonieme, esthe-
tisch bescheiden en ‘ongeletterde’ uitdrukkingsvormen.
 Tegelijk compliceert Bosmans ook de geschiedenis van 
Witte de With. In de expositie maakt hij opnieuw gebruik 
van beelden geselecteerd uit de publicatie 10,000 Years of  
Nordic Folk Art, een onderdeel van het Scandinavian Institute 
of  Comparative Vandalism (1961-1965), een initiatief  waar-
mee Asger Jorn zich expliciet keerde tegen het karikaturaal 
samenvatten van historische gegevens. Eenzijdige lezingen 
van de geschiedenis wilde Jorn nuanceren door samen met 
de fotograaf  Gérard Franceschi vroegmiddeleeuwse 
Scandinavische kunst – de kunst van de ‘vandalen’, het 
Germaanse volk uit de tijd van de Grote Volksverhuizing dat 
verantwoordelijk gesteld werd voor de val van het Romeins 
Imperium – fotografisch te documenteren als alternatief  op 
de gecanoniseerde Europese neoclassicistische kunst. Deze 
obscure, maar fascinerende zwart-witfoto’s in close-up bie-
den een mooi tegenwicht voor de kleurrijke, hapklare deco-
raties in de tentoonstelling – een productieve frictie. 
Bovendien plaatste Bosmans bepaalde foto’s boven een 
band van getekende bouwstenen met wormstekige patro-
nen (WDW25+ Mural: Vermiculated Rustication), een ver-
wijzing naar een architecturale techniek uit de renaissance 
die, ondanks nauwgezet en tijdrovend werk, niet alleen de 
indruk van een rustieke, ongekunstelde eenvoud moest 
wekken, maar ook de schijn van een antieke traditie moest 
bewerkstelligen – een traditie die oneerbiedig behandeld 
zou zijn door de middeleeuwse kunst en architectuur.
 Waar het kunstenaarsduo Bik Van der Pol opnieuw tast-
baar wilde maken wat verborgen ligt in de plooien van de 
institutionele geschiedenis, voegt Bosmans door middel van 
Jorns beelden een nieuw hoofdstuk aan die geschiedenis toe 
en geeft hij meteen ook een mogelijke invulling aan de ‘+’ in 
WDW 25+ commissions: de aandacht voor volkskunst en 
artistieke eigenheid. 
 Met Decorations legt Bosmans een grote methodologische 
vrijheid aan de dag. Tegelijk is de uitkomst van zijn werk 

rigoureus en uitgekiend. De tentoonstelling bevat vele lagen 
en verbanden, en de kunstenaar suggereert zelf  dat de 
bezoeker die niet allemaal kan of  hoeft te begrijpen. 
Enerzijds laat het werk zich mogelijk lezen als platte inter-
pretaties van historische gebeurtenissen, anderzijds creëert 
de weigering om een eenduidige, gestructureerde dialoog 
aan te gaan met het archief  een opening waarbij vergeten 
materiaal een nieuw leven krijgt, zonder dat de betekenis 
ervan wordt vastgelegd. Laura Herman

p Kasper Bosmans. Decorations, 9 september – 31 december 
2016, Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44; wdw.nl).

Michael Gibbs in Soledad Senlle en De Appel. Naar 
aanleiding van intensief  onderzoek en de archivering van 
de nalatenschap is in Amsterdam onder de titel Let it keep 
secrets een manifestatie gewijd aan het oeuvre van de Britse 
kunstenaar Michael Gibbs (1949-2009). Gibbs wordt 
gezien als een ‘visueel dichter’. Hij was kunstenaar, schrij-
ver, dichter en uitgever. De hoofdtentoonstelling in Soledad 
Senlle Art Foundation concentreert zich op de periode 
1965-1985, met veel aandacht voor Gibbs’ concrete poëzie, 
kunstenaarsboeken, fotografie, videowerk, performances 
en mail art. Het kunstcentrum De Appel toont de door hem 
gepubliceerde kunsttijdschriften Kontexts (1969-1977) en 
Artzien (1977-1979), en de website Why not Sneeze (1996). 
Daarnaast zijn er nog kleine presentaties en activiteiten op 
andere locaties in de stad. De gehele manifestatie kwam tot 

stand dankzij de onschatbare en tomeloze inzet van collega-
kunstenaar en kunstcriticus Gerrit Jan de Rook, weduwe 
Eva Gonggrijk en anderen die destijds met Gibbs hebben 
gewerkt.
 Gelijktijdig met de manifestatie Let it keep secrets is er in De 
Appel herwaardering voor het In Out Center (1972-1974), 
een kunstenaarsinitiatief  dat gezien wordt als voorloper 
van De Appel. Het betreft een publiek gemaakt onderzoek 
met bruiklenen van destijds getoonde werken waarbij 
Tineke Reijnders en Corinne Groot, tijdens de openingstij-
den, aanwezig zijn om met de bezoeker in gesprek te gaan. 
In Out Center was een podium voor experimentele kunst 
geïnitieerd door Michel Cardena, Ulises Carrión, Hreinn 
Fridfinnsson, Sigurdur en Kritján Gudmundsson, Hetty 
Huisman, Pieter Laurens Mol, Raúl Marroquin en Gerrit 
Jan de Rook. Zij vormden een internationale groep in 
Amsterdam gevestigde kunstenaars die hun kunstactivitei-
ten ontplooiden buiten de geijkte instituten. Ook Gibbs 
begaf  zich in deze kringen en heeft in die jaren intensief  met 
enkele van de hierboven genoemde kunstenaars samenge-
werkt.
 Michael Gibbs kwam in de jaren zeventig terecht in een 
stad die bekendstond om haar experimentele kunstklimaat. 
Amsterdam trok veel buitenlandse kunstenaars en organi-
satoren aan, zoals ook Marina Abramovic, Lawrence 
Weiner en Seth Siegelaub. De stad bood vestigingsmogelijk-
heden voor kunstenaars en had een gunstig subsidiebeleid. 
De huidige aandacht voor deze florissante periode voelt 
enigszins wrang aan, nu het kunstcentrum De Appel door 
subsidietekort en hoge huur – en dat uitgerekend na afloop 

zicht op ‘Let it keep secrets. Works of  Michael Gibbs (1949-2009)’, Soledad Senlle Art Foundation, Amsterdam, 2016
v.l.n.r.: Erase a seer, 1979; Cancelled letters, 1979; Konkrune series, 1969

zicht op ‘LOCUSSOLUS/Let it keep secrets – Michael Gibbs’, De Appel, Amsterdam, 2016; aan de wand: overzicht kunsttijdschrift ‘Kontexts’, uitgegeven 
door Michael Gibbs; in de ruimte: oude Applecomputer met eerste versie van de website ‘Why not Sneeze?’



De Witte Raaf  – 185 / januari – februari 2017 Ondertussen 16

zeeburgerpad 53, 1019 AB amsterdam  www.pakt.nu

Evita Vasiljeva       
28  Jan 26  Feb  2017
Opening 28  Jan  20 24 hrs  

Thinging  1

Johann Arens       
9 12  Feb  2017 

Art Rotterdam Intersections

Lisa Sudhibhasilp P/////AKTPOOL             

van deze tentoonstelling – zijn deuren aan de Prins 
Hendrikkade zal moeten sluiten. De verleiding om de ten-
toonstellingen met een nostalgische blik te bekijken is dus 
groot, maar daarmee doe je deze kunstenaar onrecht aan.
 De huidige manifestatie betekent een erkenning voor zijn 
kunstenaarschap, een status die Gibbs bij leven niet gekregen 
heeft. De organisatoren slagen erin een beeld te schetsen van 
een levenswerk dat zich niet in iconische werken laat vastzet-
ten, maar wel getuigt van intelligentie en een gedreven atti-
tude. Zijn artistieke activiteiten vonden hun oorsprong in 
concrete poëzie, maar zijn oeuvre verbreedde zich snel. In de 
publicatie die bij de manifestaties werd uitgebracht, beschrijft 
initiatiefnemer De Rook de reikwijdte van Gibbs’ meest 
invloedrijke periode in de jaren zeventig als volgt: ‘Concrete/
visual poetry is still a pronounced presence, but it is supplemented 
with language reductions, semiotics, essays about artist’s books 
and DaDa, calligraphy, narrative photography and graphics, 
video, conceptual art, and language experiments.’
 Met name zijn vroege werk kenmerkt zich door een con-
stante bevraging van het gesproken en geschreven woord 
vanuit een existentieel perspectief. Gibbs doordringt ons 
ervan dat informatie net zo existentieel kan zijn als het 
leven zelf. Hij ontrafelde en transformeerde taal door de 
basiselementen uit elkaar te snijden, op te eten, met bloed te 
herschrijven of  te verbranden. In zijn videowerk onder-
wierp hij spraakklanken aan een technische transformatie 
door meerdere geluidssporen te mixen. Hij bewerkte de 
fysieke verschijningsvorm van zijn kunstenaarsboeken 
door deze te doorklieven of  liet alleen het geluid van 
omslaande pagina’s horen. In alle gevallen brengt hij de 
kwetsbaarheid en manipuleerbaarheid van taal als com-
municatiemiddel in beeld. 
 Een rode draad in de enigszins aselecte presentatie in 
Soledad Senlle is eventueel te herkennen in zijn omgang 
met spelling en fonetica, waarbij hij het gesproken woord 
vaak in een andere schrijfwijze omzet. Gibbs nam bijvoor-
beeld deel aan het mail-artcircuit, en bestempelde zijn post 
met ‘Langwe Jart’ (een alternatieve schrijfwijze voor ‘lan-
guage art’) door letterlijk een stempel met deze tekst op de 
verstuurde documenten te plaatsen. Met de stempel bor-
duurde Gibbs voort op een werk op papier uit 1974 dat de 
dichtregels ‘leng-Gwidzj aart; lang’guiszh ahrt; la-ǐng-gouǐdj 
â(r)t; lang’-gwãj årt’ bevat. Deze en andere originele docu-
menten liggen in vitrines, en nodigen uit – zoals de titel Let 
it keep secrets al aangeeft – om op zoek te gaan naar een ver-
borgen samenhang. 
 Uit Gibbs’ publicaties blijkt dat hij fervent naar een artis-
tiek en democratisch model zocht waarbij zender en ontvan-
ger gelijkwaardig zouden kunnen zijn. Kontexts was aan-
vankelijk gericht op concrete/visuele poëzie en nam in de 
loop van de tijd een meer conceptuele wending in relatie tot 
foto, video, performances en muziek. Artzien was beschou-
welijker van aard, en informeerde over actuele kunstactivi-
teiten in de hoofdstad. Beide tijdschriften waren bedoeld om 
ervaringen te delen en kunstenaars toe te laten elkaars werk 
te bespreken. Ook De Appel toont deze magazines, maar wel 
in kopievorm. Daarbij staat in dezelfde ruimte een oude 
Applecomputer waarop de website Why not Sneeze (1996) te 
bekijken is, die nog steeds online is. De site houdt het midden 
tussen een laboratorium voor internetexperimenten en een 
kritische blog voor kunst en media, met veel links naar ande-
re platforms. Als een kenner van het World Wide Web ont-
plooide Gibbs zich in de jaren negentig tot een kritische 
maker/denker binnen een nieuwe subcultuur. Zijn eerdere 
ambities in de autonome kunst verruilde hij voor participa-
tie in een nieuwe technologische maatschappij.
 Zijn vroege ‘analoge’ communicatie-experimenten zijn in 
zekere zin te vergelijken met latere ‘digitale’ informatie-
experimenten. Zoals veel kunstenaars in zijn omgeving ver-
kende Gibbs in de jaren zeventig communicatiemedia en 
distributiekanalen, zocht hij in de jaren tachtig – in het kiel-
zog van nieuwe technologieën – naar een artistiek gebruik 
van radioprogrammering, live streaming en kabeltelevisie, 
en pionierde hij in de jaren negentig met internet. Impliciet 
wordt via Gibbs een generatie van kunstenaars in het licht 
gezet die in de marge van de gevestigde kunstwereld nieuwe 
ontwikkelingen in de informatiemaatschappij en informa-
tietechnologie aankondigen.  Leen Bedaux

p Let it keep secrets. Works of  Michael Gibbs (1949-2009), 
21 oktober – 18 december 2016, Soledad Senlle Art 
Foundation, Sloterkade 171, 1059 EB Amsterdam 
(06/2667.1215; soledad.nl); LOCUSSOLUS/Let it keep 
secrets – Michael Gibbs, 4 november – 11 december 2016, De 
Appel, Prins Hendrikkade 142, 1011 AT Amsterdam 
(020/625.56.61; deappel.nl). Andere tentoonstellingen 
vonden plaats in de bibliotheek van de Gerrit Rietveld 
Academie (Concrete poetry & jottings – Michael Gibbs, 28 
oktober – 30 november 2016), OBA Amsterdam (Michael 
Gibbs’ artists’ books, 28 oktober – 30 november 2016) en 
Bookie Woekie Artists bookstore (Semaphore, installatie met 
vroege poëzie en memoires gelezen door bevriende kunste-
naars, 12 november – 18 december 2016).

Tino Sehgal. Twee maanden lang kreeg Tino Sehgal carte 
blanche in het Palais de Tokyo. Zoals gewoonlijk bij zijn ten-
toonstellingen, werden er foto’s noch toelichtingen vrijge-
geven. De persdienst reikte schetsen aan van Philippe 
Parreno, gemaakt tijdens een performance van Sehgal in 
2013. Het werk moet voor zichzelf  spreken, en na een ten-
toonstellingsbezoek mag het slechts als herinnering voort-
bestaan. Sehgals motieven zijn divers: hij verzet zich tegen 
de verering van het kunstwerk als object, en hij wil de toe-
schouwer op verrassende manieren bij het kunstwerk 
betrekken. Meer dan tien jaar geleden gaf  Sven Lütticken 
het aan (in De Witte Raaf nr. 115): Sehgal is niet vrij te plei-
ten van utopische verlangens, en vaak verwacht hij van zijn 
artistieke en economische strategieën illusoire vormen van 
vrijheid. Immateriële kunst laat zich uitstekend verkopen; 
ook tijdens onverwachte performances vervallen kunste-
naar en publiek in gedrag waartoe ze door de maatschappij 
en haar publiek-private machtscentra worden aangezet.
 Die kritiek is aan een update toe. Er bestaat ondertussen 
Instagram, dat toelaat om foto’s en filmpjes te delen op het 
internet, voorzien van hashtags voorafgegaan door een 
hekje. Met als hashtag #tinosehgal werd er, toen de kunste-
naar in Parijs tentoonstelde, dagelijks een dertigtal bestan-
den geüpload door bezoekers. Nu iedereen persfotograaf  
kan zijn, dankzij de smartphone en de publicatiemogelijk-
heden van het internet, lijkt een beperking van de beelden- 
en informatiestroom onnozel. Waarschijnlijk wordt Sehgals 
werk meer dan dat van anderen ‘gedeeld’ op sociale media, 
precies omdat het zogezegd niet mag. En dat is evenzeer 
relatief: in Palais de Tokyo werden selfies of  foto’s makende 
bezoekers niet door suppoosten op de vingers getikt.
 De vragen die Sehgals keuzes oproepen, volgen elkaar als 
dominosteentjes op. Wordt dat de norm: niet het aantal 
bezoekers, maar het aantal clicks en likes? Moet er een 
‘echte’ pendant bestaan van kunst, of  gaan tentoonstellin-
gen ‘viraal’ omdat ze virtueel bekeken worden? Wat bete-
kent ‘bestaan’ dan nog? En is kunst niet net op dat vlak 
ouderwets, terwijl in andere domeinen – politiek, economie, 
popcultuur – de band tussen werkelijkheid en reproductie 
geen rol meer speelt, of  nog nauwelijks te verifiëren is?
 Het zijn vragen die Sehgal, samen met honderden art wor-
kers, langs een omweg beantwoordde. Wie het Palais de 
Tokyo betrad, liep door een glinsterend kralengordijn, een 
werk uit 1991 van Félix González-Torres. Daarna kwam er 
iemand tevoorschijn en vroeg: ‘Wat is het raadsel? Het raad-
sel is, het raadsel is: wat is het raadsel?’ Na een hoekig dansje 
werd een trap aangewezen naar half  ondergrondse, maar 
zenitaal belichte ruimtes. De architectuur speelde meteen 
een hoofdrol. Het Palais de Tokyo ging in 2002 van start in 
een gebouw dat in 1937 was ingehuldigd als westvleugel 
van het Palais des Musées d’art moderne. Na een interventie 
van architecten Lacaton en Vassal in 2012 bestaat het als 
een minimaal geconserveerde ruïne – een ruimte waarin het 
overeind blijven van de betonstructuur de hoofdbekommer-
nis lijkt. De wisselwerking die kunst aangaat met deze ruwe 
en grijzige casco – groots en monumentaal, maar nooit of  
nergens ‘netjes’ – wordt vaak een hopeloze strijd. Een 
gebouw dat zo brutaal van decoratie en bekleding is ont-
daan, kan niet anders dan de aandacht opeisen: een gesprek 
voeren met iemand wiens huid is afgestroopt, is ook niet evi-
dent. Sehgal draaide dat probleem om door alle ruimtes leeg 
te laten, en ze tot decor te verheffen. Daarin liep een dertigtal 

mensen tussen de kolommen door – eerst kalm, in een traag 
verschuivend raster, dan snel, chaotisch en opgejaagd, op de 
vlucht of  op zoek naar de uitgang. Nu en dan barstten 
gezangen los, opvallend harmonieus, en veelzijdig echoënd. 
Essentieel was de afwezigheid van interactie: de performers 
maakten deel uit van een onverstoorbaar collectief, voor-
goed tot deze ruïneuze ruimtes veroordeeld; de bezoekers 
keken verwonderd toe, en speculeerden over de aard van 
deze gebeurtenissen, op deze plek. Nog een verdieping lager, 
in de kelder, gaf  een andere kunstenaar een richting aan: 
Sehgal had Pierre Huyghe uitgenodigd. In de lijn van recent 
werk, zoals de film Human Mask uit 2014, maakte Huyghe 
van deze koude zalen een postapocalyptisch en angstaanja-
gend verlaten interieur, met lekgeslagen pijpleidingen, rode 
flikkerende lampen, een machine met een aftelklok (wer-
kend volgens een eigen tijdrekening) en soms – zo stil en 
kortstondig dat je er net niet zeker van kon zijn – het gekrijs 
van een of  ander schepsel. Was dit de conditie waarop de 
performers zich voorbereidden, in een poging de mensheid 
te overleven? En hoe moesten de bezoekers reageren – berus-
tend, of  met alsnog een poging om de gesuggereerde omwen-
telingen te verhinderen?
 Terug een verdieping hoger, gaf  een donkere gang toe-
gang tot een verduisterde kamer. Hier werd Sehgals bijdrage 
tot Documenta 2012 heropgevoerd: een groep mensen zingt 
en danst in het donker, met indrukwekkend volume en uit-
houdingsvermogen, en met een regelmatige cadans, als een 
sissende stoomtrein of  ritmisch voortbewegende pistons. De 
sensatie die dat opwekt, in Parijs en in Kassel, kent niet wei-
nig facetten: vrees om in de weg te staan of  te botsen; de 
geur van zweet; een licht gebrek aan zuurstof; het zwart 
waaraan ogen zich aanpassen (en dat grijs wordt, met 
onderscheid en schakeringen); en – opnieuw – het vermoe-
den hier niks te zoeken te hebben en toch dankbaar getuige 
te zijn van iets belangrijks.
 Op de gelijkvloerse verdieping stond ondertussen een 
lange rij wachtenden, voor een spiegelwand en onder een 
kleurig vals plafond – een installatie van Daniel Buren die 
hier in 2004 al te zien was. Het half  uurtje wachten werd 
vrolijk verlicht, en de anticipatie werd in intensiteit verdub-
beld dankzij de weerspiegelde rij bezoekers – vreemden met 
een tijdelijk verbonden lotsbestemming.
 Die bleek samen te vallen met een wandeling getiteld This 
Progress, oorspronkelijk ontwikkeld voor het Guggenheim 
in New York: een verlegen meisje – zes, zeven jaar – stelde 
vragen over vooruitgang, en over opties: meer of  minder 
auto’s, meer of  minder natuur? Ze werd drie keer opgevolgd 
door een steeds oudere gezel die verwante gespreksonder-
werpen aansneed, terwijl de slentertocht zich ook hier door 
lege zalen voltrok. De laatste performer – tijdens mijn 
bezoek – was een oudere vrouw die snel en moeilijk ver-
staanbaar Frans sprak. Ik heb haar niet helemaal begrepen, 
maar ze leek te suggereren dat ze, hoe ouder ze werd, steeds 
meer de indruk had geconfronteerd te worden met beloftes, 
gevaren en gebeurtenissen uit haar kindertijd. De wande-
ling eindigde een verdieping lager, zodat we weer tussen de 
betonnen kolommen stonden, en tussen de dertig perfor-
mers, die ondertussen in foetushouding op de vloer lagen. 
Was ik opnieuw in de toekomst aanbeland? En was die toe-
komst iets om naar uit te kijken of  om te vrezen? Ik weet het 
niet, en het antwoord staat niet op Instagram – het bevindt 
zich in die door Sehgal, eind 2016, met mensen gevulde 
ruimtes van het Palais de Tokyo, maar terugkeren is niet 
meer mogelijk. Christophe Van Gerrewey

p Carte blanche à Tino Sehgal, 12 oktober – 18 december 
2016, Palais de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 
75116 Parijs (01/47.23.38.86; palaisdetokyo.com).

Aanwinsten
Stedelijk Museum Schiedam ontvangt omvangrijke 
schenking. Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een 
schenking van ruim vierhonderd werken van Han en 
Wouter Altena-Boswinkel ontvangen. Het verzamelaar-
sechtpaar schonk eerder al een groot aantal schilderijen, 
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sculpturen en werken op papier. Met in totaal vijftienhon-
derd werken is het een van de omvangrijkste particuliere 
schenkingen aan een Nederlands museum van de afgelo-
pen decennia. Het echtpaar verzamelt sinds 1972 werk 
van vooral Nederlandse kunstenaars, onder wie Bram 
Bogart, Ton Boelhouwer, JCJ Vanderheyden, Paul Damsté, 
Erik van Lieshout, Cees Andriessen en Luis Tomasello.  
(stedelijkmuseumschiedam.nl)

Van Gogh Museum verwerft neo-impressionistisch 
schilderij Paul Signac. Onlangs kocht het Van Gogh 
Museum op een veiling in New York een werk van Van 
Goghs tijdgenoot Paul Signac (1863-1935): Ponton de la 
Félicité bij Asnières (Opus nr. 143) (1886). Signac verbeeldde 
de oevers van de Seine bij Asnières in de voor die tijd revolu-
tionaire pointillistische techniek waarvan Georges Seurat 
de grondlegger was. Het Van Gogh Museum presenteert in 
de vaste opstelling het verhaal van het leven en werk van 
Vincent van Gogh. Om beter inzicht te geven in de ontwik-
keling van Van Gogh toont het museum ook werken van 
invloedrijke tijdgenoten, evenals voorgangers en navolgers. 
Met deze aanwinst kan het museum de artistieke invloed 
toelichten die Signac in de periode rond 1986 op Van Gogh 
had. Het werk brengt bovendien kenmerkende thema’s ter 
sprake zoals de relatie stad-platteland en de industrialisatie. 
(vangoghmuseum.nl)

Publicaties
De Nederlandse kunstkritiek tussen 1958 en 1975. 
Op initiatief  van Peter de Ruiter, universitair docent 
Moderne en Hedendaagse Kunst van de Rijksuniversiteit 
Groningen, wordt in Nederland in ijltempo gewerkt aan een 
indrukwekkende boekenreeks over de landelijke kunstkri-
tiek in de periode tussen 1885 en 2015. De reeks omvat niet 
minder dan elf  volumes (waarvan intussen reeds meerdere 
van de persen rolden), waaraan een indrukwekkende ploeg 
kunsthistorici zijn medewerking verleent. Per boek is een 
specifiek onderwerp en een bepaalde periode afgebakend. 
Zo staat het eerste deel in het teken van de ‘terugkeer van 
het schilderen tussen 1975 en 1989’, terwijl het tweede 
volume het ‘debat over realisme en abstractie in een tijd van 
wederopbouw en Koude Oorlog (1945-1960)’ aankaart en 
het derde deel handelt over ‘de kunstkritiek tijdens het fin de 
siècle (1885-1905)’. Van een zuiver chronologische 
opbouw is dus geen sprake. Het gaat om een ‘open’ reeks 
waarbij de salamisering van het Nederlandse kunstkritische 
verleden op lucide wijze is vermeden. Door deze benadering 
wordt in feite gesuggereerd dat het laatste woord over de 
Nederlandse kunstkritiek nooit kan worden uitgesproken. 
Aan de hand van nieuwe topics kunnen andere periodes 
aan bod worden gebracht.
 Het zesde volume van Kunstkritiek in Nederland 1885-
2015 is getiteld What’s happening? en thematiseert de 
Nederlandse kunstkritiek over de neoavant-garde in de peri-
ode tussen 1958 en 1975. Jonneke Jobse en Catrien 
Schreuder staan in voor het voorwoord, de omstandige 
inleiding, de keuze van en de toelichting bij 37 kunstkriti-
sche teksten van twintig auteurs. De vormgeving van het 
boek is uitmuntend. Het navigeren is kinderspel, het lees-
comfort maximaal dankzij het haast klassieke ontwerp van 
Gert Jan Slagter. In de inleiding bij elke kritiek wordt niet 
alleen stilgestaan bij het ‘object’ van de bijdrage – een solo- 
of  groepstentoonstelling of  een reeks werken van een kun-
stenaar – maar wordt ook de aanpak van de criticus geka-
rakteriseerd. Zo wordt de strategie van Jan Eijkelboom, die 
een bijdrage wijdde aan een expositie van Ger van Elk en 
Wim T. Schippers (A-dynamische werken, Museum Fodor,  
7 december 1962 – 7 januari 1963), als volgt omschreven: 
‘Eijkelboom slaat daarvoor een toon aan die aansluit bij die 
van de kunstenaars zelf; voor de lezer blijft het soms in het 
midden of  het nu ernst is of  ironie.’ (p. 75) Met de auteurs 
die nog in leven waren tijdens de voorbereiding van de uit-
gave hebben gesprekken plaatsgevonden. De informatie die 
deze ontmoetingen hebben opgeleverd, is opgenomen in 
een ruim lemma dat aan elk van de twintig kunstcritici is 
gewijd. Nog meer dan in de beknopte inleidingen wordt 
ingegaan op de kenmerken van hun activiteit. Daarnaast 
wordt hun carrière geschetst. Elk lemma wordt afgesloten 
met een verwijzing naar de locatie van de persoonlijke 
archieven van de respectievelijke recensent en andere 
publicaties van zijn of  haar hand. Het boek is tot in de punt-
jes afgewerkt. De fotokeuze bij de kunstkritische bijdragen is 
steeds relevant. In de noten wordt bijkomende informatie 
gegeven over verwijzingen in de kunstkritische teksten die 
door de lezer mogelijk niet meer begrepen worden. Als een 
referentie niet te achterhalen is, wordt dat met zoveel woor-
den gesteld. Het boek wordt afgesloten met een bibliografie 
en een personenregister. De zorgvuldigheid van Jobse en 
Schreuder is werkelijk voorbeeldig. Soms overdrijven ze 
echter een beetje. Zo wordt in noot 9 op pagina 146 de door 
Hans Redeker gebezigde uitdrukking ‘mauvaise foi’ ver-
taald. Waarom zou een lezer anno 2016 niet weten wat 
hiermee bedoeld wordt, terwijl het Algemeen Dagblad daar 
destijds – in mei 1968 – geen graten in zag?
 Bekijken we de inhoudsopgave van What’s happening?, 
dan valt meteen de internationaliteit van de onderwerpen 
op. Andre, Arman, Beuys, Kusama, Manzoni, Noland, 
Rauschenberg, al deze kunstenaars mochten zich in de 
belangstelling van Nederlandse kunstrecensenten verheu-
gen. De lokale kunstenaars van wie het werk besproken 
werd – Struycken, Dibbets, Brouwn, Boezem… – opereerden 
op hun beurt in het buitenland. Het boek lijkt een grens-
overschrijdend brevier. Maar de schijn bedriegt. Bij nader 

inzien blijken haast alle tentoonstellingen waarover recen-
sies in de bloemlezing zijn terechtgekomen op Nederlandse 
bodem te hebben plaatsgevonden. What’s happening? belicht 
dus bijna uitsluitend Nederlandse presentaties. De enige 
uitzonderingen – de Biënnale van Venetië en Documenta 4 
en 5 – bevestigen de regel. Dat precies teksten over deze 
canonieke manifestaties zijn opgenomen, zegt bovendien 
veel over de selectiecriteria van de samenstellers van de 
anthologie. De huidige waardering voor tentoonstellingen 
of  kunstenaarsoeuvres is van doorslaggevend belang 
geweest bij de samenstelling van het boek. Bewogen 
Beweging (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1961), 
KunstLichtKunst (Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 
1966), Op Losse Schroeven (Stedelijk Museum, Amsterdam, 
1969), Sonsbeek buiten de perken (1971) en Fundamentele 
Schilderkunst (Stedelijk Museum, Amsterdam, 1975) komen 
als vanzelfsprekend aan bod. What’s happening? bevestigt 
ook gezagsgetrouw de pikorde van de Nederlandse instel-
lingen voor beeldende kunst. De meeste teksten handelen 
over tentoonstellingen in het Stedelijk Museum van 
Amsterdam, gevolgd door het Stedelijk Van Abbemuseum 
(Eindhoven) en het Haags Gemeentemuseum. Tentoonstel-
lingen van gezaghebbende museumdirecteuren en curato-
ren als Willem Sandberg en Wim Beeren genieten de voor-
keur. En als de privésector aan bod komt, dan toch vooral de 
initiatieven van handelszaken die tot het nationale patri-
monium worden gerekend zoals Galerie Swart en Art & 
Project. Op alle vlakken volgen Jobse en Schreuder slaafs de 
gebaande wegen van de kunstgeschiedschrijving. Niet de 
kunstkritische oeuvres van de twintig auteurs waren rich-
tinggevend bij de samenstelling van de inhoudsopgave, 
maar het voorgekauwde menu van de niet meer gecontes-
teerde kunsthistorie.
 Dat de samenstellers vooral gemikt hebben op een selectie 
van teksten die de canon bevestigen, blijkt niet alleen uit de 
voor het voetlicht gebrachte topics, maar ook – en dat is 
haast verbijsterend – uit de overwegend positieve wijze 
waarmee deze onderwerpen in de uitverkoren stukken wor-
den bejegend. In de inleiding gaan Jobse en Schreuder wel-
iswaar in op de kunstkritische arbeid van recensenten die 
sceptisch stonden ten opzichte van bepaalde ontwikkelin-
gen in de hedendaagse kunst, in het boek zelf  is van die twij-
felzucht maar bitter weinig te merken. Symptomatisch zijn 
volgende zinnen die voorafgaan aan een kunstkritisch 

Jan Schoonhoven

R 71 – 20, 1971
collectie Stedelijk Museum, Schiedam. Foto: Tom Haartsen

Paul Signac

Ponton de la Félicité bij Asnières (Opus nr. 143), 1886
collectie Van Gogh Museum, Amsterdam



De Witte Raaf  – 185 / januari – februari 2017 Ondertussen 18

Nieuwe publicaties
• Katrien De Blauwer. Stills. [Plouër-sur-Rance]: IIKKI 

001, 2016. 102 blz. 75 afb. ISBN 978-2-9557953-0-9

De Belgische kunstenares Katrien De Blauwer (°1969) noemt 
zichzelf  een fotograaf  zonder fototoestel, omdat ze foto’s gebruikt 
die ze vindt in oude tijdschriften, liefst van voor 1960. Haar 
favoriete onderwerp is het vrouwelijk portret. Ze verknipt de 
beelden en monteert ze tot nieuwe beelden. Het levert minimalis-
tische collages op. Meestal plaats ze twee fragmenten naast of  
boven elkaar. Hierdoor ontstaat een korte beeldsequentie die, 
bijna zoals in een film, het tijd- en ruimtegevoel opentrekt. In de 
zogenaamde Single Cuts herleidt ze het beeld zelfs tot één uit-
snede. Uiteraard hangt er een zweem van nostalgie over de 
beelden, maar de montages zijn bijzonder goed doordacht. 
Opvallend hierbij is dat de ogen van de modellen nooit te zien zijn 
doordat De Blauwer ze stelselmatig wegsnijdt. Hierdoor komt de 
nadruk te liggen op de lichamelijke expressie. De fotografische 
werken zijn klein van formaat waardoor ze zich gemakkelijk 
lenen tot reproductie. Zo is haar werk de laatste jaren ontdekt 
door The New York Times Magazine en Editions Gallimard, die de 
fragiele montages gebruiken als cover art. Maar ook de jonge 
uitgeverij IIKKI ontdekte haar werk. De naam IIKKI is afgeleid 
van het Finse woord Musiikki (muziek). De uitgever wil de 
komende jaren kunstboeken publiceren in dialoog met componis-
ten of  muzikanten. Bij deze eerste publicatie (IIKKI 001) heeft de 
muzikant Danny Clay een vinylplaat toegevoegd die bij het 
doorbladeren van Stills kan beluisterd worden. Het fotoboek is 
verdeeld in evenveel hoofdstukken als er tracks op de plaat staan. 
IIKKI doet dus aan koppelverkoop, maar in dit geval kan dat wel 
tot ontdekkingen leiden. Het oblong formaat komt ongepast over 
doordat de meeste beelden verticaal zijn, zoals portretten. Ze 
hebben helemaal geen panoramisch karakter. De associatie van 
het horizontale formaat met oude fotoalbums is veeleer hinder-
lijk. Jammer, want de licht erotiserende montages van Katrien De 
Blauwer zijn bijzonder subtiel – en subtiliteit is kwetsbaar. 

• Eric Min. Een schilder in Parijs. Henri Evenepoel (1872-
1899). Amsterdam / Antwerpen: De Bezige Bij, 2016. 
512 blz. 93 afb. ISBN 978-90-234-9758-5
Hoe pakt een mens zijn leven aan na het behalen van een diplo-
ma in de wijsbegeerte? De filosoof  Eric Min loste dit probleem op 
met onder andere journalistiek werk en recenter met het schrij-
ven van kunstenaarsbiografieën. Ondertussen heeft hij de levens 
van James Ensor (2008) en Rik Wouters (2011) onder handen 
genomen. Nu is er een derde biografie verschenen over Henri 
Evenepoel, een kunstenaar uit het fin de siècle die op zevenen-
twintigjarige leeftijd overleed op een zolderkamer in Parijs. 
Tijdens zijn leven beleefde hij matig succes, maar nu, meer dan 
honderd jaar later, geniet hij in België ruime bekendheid. Eric 
Min noemt hem een einzelgänger die met zijn kunst gewrongen 
zat tussen een klassieke, academische stijl en de toenmalige 
nieuwe stromingen zoals het impressionisme, het symbolisme en 
de art nouveau. Het boek is verrassend lijvig, gezien de korte 
periode waarin de jonge Evenepoel zijn weinig exuberante leven 
leidde. Dit komt doordat de auteur kon beschikken over de 
uitvoerige correspondentie van de kunstenaar met zijn vader 
Edmond Evenepoel. Deze vader-zoonrelatie wordt dan ook 
overtuigend en levendig geschetst, al krijgt de lezer heel wat 

overbodige details te verwerken. De geheime verhouding van 
Henri Evenepoel met zijn nicht, bij wie hij een kind verwekte, 
blijft na het lezen van dit boek onopgehelderd. De auteur slaagt 
er wel in om een interessante kijk te bieden op het toenmalige 
leven in de Parijse ateliers en salons, en soms zijn we getuige van 
het getouwtrek bij de organisatie van een tentoonstelling. 
Interessant is ook de beschrijving van de toenmalige ‘affiche-
gekte’. De affiche was een nieuw medium waarmee ook 
Evenepoel zijn karig inkomen aanvulde. Het boek zelf  ziet er op 
het eerste zicht uit als een genaaide hardcover (inclusief  kapitaal-
bandje), maar is bij nader inzien gelijmd. De beeldredactie is 
minimaal. De afbeeldingen zijn geordend in drie korte reeksen die 
op toevallige plaatsen in het boek zijn geschoven. Dit is een 
besparende truc uit het predigitale tijdperk. Tegenwoordig is het 
geen krachttoer meer om ervoor te zorgen dat illustraties vlakbij 
de betreffende tekstpassages staan. Dit boek verdiende een betere 
productie.

• Elena Filipovic. The Apparently Marginal Activities of  
Marcel Duchamp. Cambridge / Londen: The MIT Press, 
2016. 340 blz. 150 afb. ISBN 978-0-262-03482-1

Je moet bij de pinken zijn om nog iets toe te voegen aan de hoe-
veelheid literatuur over het fenomeen Marcel Duchamp. De 
Amerikaanse kunsthistorica Elena Filipovic beschreef  voor haar 
recente doctoraatsthesis een nieuw facet van het oeuvre. 
Hiervoor keek ze niet zozeer naar de kunstwerken zelf, maar naar 
de manier waarop Marcel Duchamp zijn werken in de wereld 
plaatste en hoe hij optrad als verdeler, curator, verkoper en 
uitgever. Ze concentreert zich vooral op de ontplooiing van 
Duchamps strategieën bij drie van zijn werken: het fameuze 
urinoir Fountain (1917), het miniatuurmuseum Boîte-en-valise 
(1938-1942) en zijn laatste werk Etant donnés (1946-1966). 
Haar overtuigende conclusie is dat Duchamp de grondlegger was 
van de kunstenaar-als-curator (avant la lettre) en tegelijk de 
vader van de institutionele kritiek, zoals die in de late jaren zestig 
ontwikkeld werd door kunstenaars als Michael Asher, Daniel 
Buren, Hans Haacke en Marcel Broodthaers. Bijzondere aan-
dacht besteedt ze aan Broodthaers, omdat hij als ‘directeur’ van 
zijn Musée d’Art Moderne Duchamps inzichten aangescherpt en 
gecompliceerd heeft. Tegelijk keek Elena Filipovic naar de manier 
waarop Marcel Duchamp zijn werk reproduceerde of  liet repro-
duceren, waarbij opvalt hoe manipulatief  hij het medium foto-
grafie gebruikte. Maar ook het biografische detail dat Marcel 
Duchamp de zoon was van een notaris, blijkt relevant. Duchamp 
hield van archiveren en bureaucratiseren. Zoals de meeste 
boeken van MIT Press is deze publicatie degelijk uitgegeven: 
inhoudelijk relevant, vormelijk compact zonder zinloze details in 

de vormgeving. Toch lees ik liever driehonderd pagina’s tekst in 
een schreefletter dan in het hier gebruikte PF Din Pro. De beeldre-
dactie is uiterst verzorgd. Zowat elke illustratie sluit perfect aan 
bij de tekst. Het portret van de kunstenaar op de cover bevat voor 
de oplettende kijker een betekenisvol detail. Duchamp blijft 
verrassen. Zijn blik op het geheel en de details is alomvattend, als 
die van een grootmeester in het schaakspel. Hij wint altijd. 

• Wolfgang Tillmans. Conor Donlon. Köln: Verlag der 
Buchhandlung Walther König, 2016. 192 blz. Meer 
dan 200 afb. ISBN 978-3-86335-941-6

Naast lijvige fotoboeken en catalogi publiceert de Duitse foto-
graaf  Wolfgang Tillmans af  en toe kleinere boeken. Ze zijn steeds 
op dezelfde manier vormgegeven en tonen één thematische 
fotoreeks. Het ene boek is bijvoorbeeld gevuld met beelden van 
het supersonische vliegtuig Concorde (1997), het andere met de 
auto’s die het beeld van ons dagelijks leven bepalen (2015). Door 
hun vorm en inhoud kan men deze boekjes ondertussen als een 
reeks op zich beschouwen. Met een beetje goede wil kan men ze 
ook kunstenaarsboeken noemen. Conor Donlon, het nieuwste 
exemplaar, bevat een reeks portretten van de Brit Conor Donlon. 
In een korte, inleidende tekst vernemen we dat Conor Donlon 
sinds 2001 assistent, maar ook een goede vriend is van Wolfgang 
Tillmans. Ondertussen is Donlon oprichter en eigenaar van 
Donlon Books, een boekhandel gespecialiseerd in het betere 
kunstboek in Londen. De portretten bestrijken meer dan tien jaar 
en zijn chronologisch gerangschikt. Ze tonen Conor Donlon in 
landschappen, interieurs en op publieke plaatsen, zowel ’s nachts 
als overdag. Niet alleen de locaties en de tijdlijn zijn interessant, 
maar ook de manier waarop Wolfgang Tillmans de beelden op de 
pagina’s schikt. Zwart-witfoto’s worden afgewisseld met kleur-
beelden; hier en daar duiken blanke pagina’s op. Grote en kleine 
beeldformaten worden met elkaar gecontrasteerd; de achtergron-
den zijn soms zwart, soms wit. Wolfgang Tillmans deinst er ook 
niet voor terug om foto’s over elkaar heen te schuiven. Met 
andere woorden, hij laat alle hoeken zien van de ruimte die 
ontstaat bij het openen van de pagina’s. Het gevaar van deze 
werkwijze is dat de beeldsequentie een zootje wordt, maar 
Tillmans heeft de regie stevig in handen. Hij weet hoe je 192 
bladzijden levendig kan houden zonder irritant te worden.

  Samenstelling: Marc Goethals
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290 motion Karel martens 304 p 21 x 29.7 cm € 27,50 isbn 9789491843853 2017

289 concrete islands Douglas Fogle, Hanneke skerath (curators) 80 p 14.8 x 21 cm € 14.00 isbn 9789491843846 2016

288 choses tuées 2 gerlach en koop 120 p 21 x 29 cm € 25.00 isbn 9789491843839 2016

287 these strangers...Painting and People ann Hoste (curator) 56 p 22.5 x 28 cm € 25.00 isbn 9789491843822 2016

286 the athens Recorder Johannes schwartz 545 p 26.5 x 38 cm € 60.00 isbn 9789491843792 2016
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280 Horseday mohamed bourouissa 32 p 17 x 23 cm € 15.00 isbn 9789491843730 2016

279 Falaise misha de Ridder 52 p 30 x 36 cm € 40.00 isbn 9789491843723 2016
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opstel: ‘Vrij Nederland-criticus George Lampe was kritisch 
over het ‘gezakte avantgardistische peil’ van de getoonde 
werken [in Dylaby, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1962], 
maar nam in zijn recensie nadrukkelijk afstand van de 
honende reacties van veel van zijn collega’s. Hun negatieve 
besprekingen beschouwde hij als een teken van onbegrip en 
onvermogen’. In What’s happening? ging de voorkeur dus uit 
naar Lampe en niet naar de ‘honende’ scribenten. Van een 
van die laatsten, Lambert Tegenbosch, worden twee andere 
recensies opgenomen. Mag het nog verbazen dat hij zich in 
die stukken over Piero Manzoni en Claes Oldenburg overwe-
gend mild en welwillend uitdrukte over het werk van deze 
kunstenaars?

Een reader over Nederlandse kunstkritiek tussen 1958 en 
1975 had de aanleiding kunnen zijn om via meerdere 
kunstkritische oeuvres een ander beeld over de geschiede-
nis van de beeldende kunst op te hangen, om ontdekkingen 
te doen en correcties aan te brengen. Dat in What’s happe-
ning? zo goed als geen blik is geworpen op de buitenlandse 
kunstactualiteit – die wel degelijk gevolgd werd door de 
Nederlandse kunstcritici – en dat het beeld van de nationale 
geschiedenis onaantastbaar is gebleven, heeft vooral te 
maken met een onderschatting van de rol van de kunstcri-
ticus. Een pijnlijke vaststelling in verband met een project 
dat naar eigen zeggen ‘een breed publiek toegang [wil bie-
den] tot belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ont-

wikkelingen vanuit het perspectief  van de Nederlandse 
kunstkritiek’. Koen Brams

p Jonneke Jobse & Catrien Schreuder (red.), What’s happe-
ning? Neo-avant-garde en de Nederlandse kunstkritiek 1958-
1975, werd in 2015 uitgegeven door NAI010 Uitgevers 
(Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam; 010/201.01.33, 
www.nai010.com).



De Witte Raaf  – 185 / januari – februari 2017 Ondertussen 19

Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 60) voor zes vermeldingen of een abonnement (€ 30) voor 
een eenmalige vermelding.

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

België
Aalst

Atelier & Kunstgalerie QuARTier A
Burgemeestersplein 10 – 0474 49 21 91 
vr-zo 14-18u
❑ Rose Moens [12/3 tot 23/4]  
❑ Hans Temmerman [12/3 tot 23/4]

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81 
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Along The Sides Along’ – Mira 
Sanders [28/1 tot 12/3] ❑ ‘Brushless 
Thoughts / De heldere essentie van de 
schemering’ – Bram De Jonghe [28/1 tot 
12/3] ❑ ‘Remainders. Site-specifieke 
interventies in het gebouw’ [28/1 tot 30/6]

Antwerpen

(re)D.
Mechelsesteenweg 4 – 0478 25 80 44 
do-za 14-18u
❑ ‘Still Light’ – Narcisse Tordoir, Sam 
Samiee, Image Freaks [tot 26/2]

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

Axel Vervoordt Gallery
Vlaeykensgang – 0477 88 80 60 
wo-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Chung Chang-sup’ [tot 28/1]  
❑ Masatoshi Masanobu [2/2 tot 4/3]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 – 03 295 86 36 /  
0476 62 03 17 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Limbo Lottery’ – Han Hoogerbrugge 
[tot 4/2] ❑ Michèle Matyn [23/2 tot 1/4]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28 
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Find myself a city to live in’ – De 
Smet Vermeulen architecten [10/2 tot 
11/6] ❑ ‘Het Architectuurkabinet – 
Microkosmos’ [10/2 tot 11/6] 
❑ ‘BWMSTR Label – Een nieuwe kijk op 
afval’ [22/2 tot 11/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘ByPass – We only pass everything by 
like a transposition of air’ – Aurélie 
Gravas, Francis Denys, Fred Michiels, 
Joke Raes, Laure Forêt, Marieke Van 
Wuytswinkel, Nick Hullegie... [tot 26/2]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘Selleslags pakt uit’ [tot 22/6] 
❑ Saul Leiter (1923-2013) [tot 29/1] 
❑ ‘Indivisible: New American Documents’ 
– Gregory Halpern, Sam Contis, Bayeté 
Ross Smith [tot 29/1] ❑ ‘Recognized /
Not Recognized, A comparative analysis 
of popular and unpopular news images’ 
– Coralie Vogelaar [tot 11/12] ❑ ‘Gathered 
Leaves’ – Alec Soth [17/2 tot 4/6]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19  
03.231.90.56 / 0476 333 934 
vr-za 14-18u, di-do: op afspraak
❑ ‘resonance room 1 – io sono eterna 
gioia’ – Francesco Russo [tot 22/4]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28 
wo-za 14-18u
❑ ‘Panos Profitis. Primitive Future – 
Hugo Roelandt Award of the Royal 
Academy of Fine Arts Antwerp’ [tot 5/3] 
❑ ‘Priming’ – Marc Vanderleenen [tot 5/3]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45 
do-zo 13u30-18u
❑ ‘Transparency of Time’ – Dr. Hugo 
Heyrman [tot 13/3]

Galerie Schoots + Van Duyse
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 / 
gsm: 0497 90 49 35 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Wunderkammer. Een bijzondere 
verzameling van oude meesters, antiek, 
literatuurobjecten, hedendaagse kunst, 
design en rariteiten’ [tot 26/2] 
❑ ‘3 x Delft: Bogart – Schoonhoven – 
Henderikse’ [tot 26/2] ❑ Jürgen 
Brodwolf [11/3 tot 14/5]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93 
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘The phantom table’ – Erika Hock [tot 
18/2] 
❑ ‘Halfs – om heels’ – Rein Dufait [24/2 
tot 25/3]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83 
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Vulnerable Dimensions II’ – Sofie 
Middernacht / Maarten Alexander [27/1 
tot 11/3]

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

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727 
do-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Meer dan dan 10 edities, uitgegeven 
door Etablissement d’en face, LLS 387, 
MOREpublishers, Nate Lights, GAGARIN 
en Oogst Magazine’ [tot 5/2]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99 
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Ademgaten’ – Michèle Matyn [tot 
5/2] ❑ ‘Van Broodthaers tot Braeckman. 
Fotografie in de beeldende kunst in 
België’ [tot 5/2] 
❑ ‘Inbox: Yukata Sone’ [tot 29/1] 
❑ ‘Inbox: Els Vanden Meersch’ [9/3 tot 
2/4]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60 
okt-maart: 10-17u
❑ ‘Project pour un jardin’ – Roman 
Signer [tot 2/4]

ModeMuseum Antwerpen (MoMu)
Nationalestraat 28 – 03 470 27 70 
di-zo 10-18u
❑ ‘Rik Wouters & het huiselijk utopia’ 
[tot 26/2]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10 
0488 49 96 68 
wo-zo 13-17u
❑ ‘A mental journey to the Middle East’ 
– Koen Broucke [tot 5/3]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45 
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Pot Belge’ – Marc Steculorum [27/1 
tot 11/3]

Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01 
wo-za 13-17u
❑ ‘Michoacán Report’ – Yutaka Sone [tot 
28/1]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53 
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op 
afspraak)
❑ ‘Congé Casanier’ – Ken Verhoeven [tot 
28/1] 
❑ ‘Half an optimist, a brand new rocker 
box and a blow on broad daylight’ – 
Stefaan Dheedene [4/2 tot 25/2] 
❑ ‘Menig mening mengt zich melig in de 
menigte, tussen hoed en schoen’ – Vaast 
Colson [4/3 tot 1/4]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26 
wo-za 13-17u
❑ ‘Tegendraads’ – Raoul De Keyser [tot 
25/2] ❑ ‘#5’ – Anton Corbijn [tot 25/2]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86 
vr-zo 15-18u (of op afspraak)
❑ Sjoerd Buisman / Jean-Georges 
Massart [tot 5/3]

Brugge

Black Swan Gallery
Langerei 24 – 0485 37 35 85 
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Transruptie’ – Fia Cielen, Femmy 
Otten, Kostas Synodis, Thomas 
Vandenberghe, Jan Van Oost [4/3 tot 2/4]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art 
Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38 
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Verena von 
Lichtenberg/Jules Boulez [tot 16/4]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘De Kunst van het Recht. Drie eeuwen 
gerechtigheid in beeld’ [tot 5/2]

Sint-Janshospitaal
Mariastraat 38 – 050/33.56.66 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘A caring eye. Portretten door Danielle 
van Zadelhoff’ [tot 5/3]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03 
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘Four Directions of Heaven’ – Alexis 
Destoop [29/1 tot 30/4] ❑ ‘Step Up! 
Belgian Dance and Performance on 
Camera 1970-2000 – Chapter 2’ – 
Thierry De Mey, Lili Dujouri, Steve 
Paxton, Walter Verdin. Anne Teresa De 
Keersmaeker... [29/1 tot 19/3]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50 
wo-za 12-22u
❑ ‘The understanding of nonsense’ – 
Feiko Beckers [3/2 tot 8/4] ❑ ‘Black Box 
Screenings – O Solitude: Dag’aa’ – Shadi 
Habib Allah [3/2 tot 11/2] ❑ ‘Black Box 
Screenings – O Solitude: Dead Slow 
Ahead’ – Mauro Herce [15/2 tot 25/2] 
❑ ‘Black Box Screenings – O Solitude: 
Silêncio’ – Christophe Bisson [1/3 tot 11/3]

Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 – 02 627 52 30 
di-zo 10-18u00
❑ ‘Decor. Curatoren: Tino Sehgal, 
Dorothea von Hantelmann en Asad Raza’ 
– Marcel Broodthaers, Pierre Huyghe, 
Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, 
Rosemarie Trockel, Jeff Koons... [tot 29/1]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11 
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12] 
❑ ‘5 Cities’ – William Klein [tot 5/2]

BOZAR
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Picasso. Sculptures’ [tot 5/3] 
❑ ‘Henry van de Velde Awards 2016’ [tot 
19/3] ❑ ‘Malta. Land of Sea’ [17/2 tot 
28/5] ❑ ‘Time in Motion’ – Pol Bury 
(1922-2005) [24/2 tot 4/6]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32 
wo-za 14-18u
❑ ‘Inhabited by objects. A dialogue with 
the house of Jean Prouvé’ – Koenraad 
Dedobbeleer, Ode De Kort, Erika Hock, 
Judith Hopf, A Kassen, Alicja Kwade, 
Tony Matelli, Peter Regli, Rosa Sijben, 
Timo van Grinsven [tot 28/1]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44 
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘BXL Universel’ – GAL, Christoph 
Fink, Charlemagne Palestine, Elvis 
Pompilio, Franky D.C, Ana Torfs... [tot 
26/3] ❑ ‘Bien manger, bien tuer, bien 
manger’ – Elsa Maury [tot 29/1] 
❑ ‘La Grande Retification’ – Dialogist-
Kantor [tot 29/1] ❑ ‘Toujours bruxellois’ 
– Benoit+Bo [9/2 tot 26/3] 
❑ Jean Lain [9/2 tot 26/3]

Cinema Galeries
Koninginnegalerij 26 – 02 514 74 98 
www.galeries.be
❑ ‘Choking the alligator’ – Jim Jarmusch 
[tot 12/2]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50 
ma-vr 12-18u, za-zo 10u30-18u
❑ ‘Parijs-Brussel-Hyères’ – Rob 
Mallet-Stevens [tot 12/2]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20 
wo-vr 12-18u za-zo 13-18u
❑ ‘Over Hill and Dale’ – Chantal Vey 
[25/1 tot 19/3] ❑ ‘Sur le fil du rasoir’ – 
Félix Colardelle [25/1 tot 19/3]

Dauwens & Beernaert Gallery
Stalingradlaan 26 – 0478 56 86 26 
wo-za 11-18u (of na afspraak)
❑ ‘Emanticipation’ – Laetitia de 
Chocqueuse [26/1 tot 25/2]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02.219.44.51 
wo-zo 14-18u
❑ ‘The Pots of Etablissement – Awarding 
of the prizes for the best work seen in 
2016’ [tot 29/1] 
❑ Monika Stricker [11/2 tot 26/3]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82 
do-zo 13-18u
❑ ‘The Flying Carpet’ – Cesare Fabbri 
[29/1 tot 26/3]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22 
di-za 14-18u
❑ Fred Sandback [tot 18/2] 
❑ ‘Dimenticare, mettersi in salvo’ – 
Katinka Bock and Carla Accardi [tot 
18/2]

Galerie Jan Mot
Regentschapsstraat 67 – 02 514 10 10 
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Eszter Salamon 1949 – Another 
name, spoken curated by Tom Engels’ 
[27/1 tot 28/1]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55 
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Window #7: Past Events’ – Sara 
Bjarland (Invited by Valerie Verhack) 
[tot 25/2] 
❑ ‘Tendresse’ – Camille Picquot [tot 
25/2]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Guggenheim. Full Abstraction 
(1940-1960)’ [tot 12/2]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70 
di-za 11-18u30
❑ ‘Lauréats du concours #CONNECTIF: 
MESSIDOR’ – Meggy Rustamova, Pieter 
Geenen, Sirah Foighel Brutmann, Eitan 
Efrat [tot 31/1] 
❑ ‘ Some Arguments Later’ – Messidor 
[tot 19/3]

Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
Livornostraat 38 
ma-vr 9u30-13u, 14-17u
❑ ‘What We Can Use, What We Can’t 
Move’ – Raffaella Crispino – Hans 
Demeulenaere [tot 24/2]

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 – 02 741 72 14 
di-zo 10-17u
❑ ‘Ukiyo-e – De mooiste Japanse 
prenten’ [tot 12/2]

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 – 02.508.32.11 
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Bruegel. Unseen Masterpieces. When 
art meets technology’ [tot 16/3/2020] 
❑ Rik Wouters (1882-1916) [10/3 tot 
2/7]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48 
do-za 13-19u
❑ ‘From some paintings (curated by Luca 
Lo Pinto)’ – Nathalie Du Pasquier [16/2 
tot 22/4]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54 
di-za 11-18u
❑ Leon Vranken [17/2 tot 25/3]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22 
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Clair-obscur’ – Pierre & Gilles [16/2 
tot 14/5] ❑ Jean Boghossian [16/2 tot 
14/5] ❑ ‘Never give up’ – Delphine Boël 
[16/2 tot 14/5]

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

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53 
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘The Age of Entitlement, or Affordable 
Tooth Extraction’ – Sven ‘t Jolle [tot 
19/3] ❑ Duncan Campbell [26/1 tot 26/3]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30 
di-za 11-18u
❑ Cathy Wilkes [tot 18/2] ❑ ‘Charline’ 
– Emily Sundblad [27/1 tot 4/3] 
❑ ‘Living Room’ – Antony Gormley [9/3 
tot 13/4]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71 
di-zo 11-19u
❑ Marthe Wéry (1930-2005) [25/2 tot 
23/7]

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10 
di-zo 10-18u
❑ ‘Les années lumière’ – Jeanloup Sieff 
[tot 7/5] ❑ ‘Exchanging looks ‘ – Wim De 
Schamphelaere [tot 7/5] ❑ ‘Borinage, 
1959’ – Jeanloup Sieff [tot 7/5] 
❑ ‘Galerie du Soir: Horsehead Nebula’ 
– Matthieu Litt [tot 7/5] ❑ ‘Boîte Noire: 
Scrublands’ – Antoine Bruy [tot 7/5]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23 
di-zo 10-18u
❑ ‘Winter Harvest’ – Ana Prvacki, 
Naama Tsabar, Joris Van de Moortel, 
Andy Wauman [5/2 tot 9/4] ❑ ‘Ornament 
for Indifferent Architecture’ – Kamrooz 
Aram [5/2 tot 9/4]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10 
wo-zo 13-18u
❑ ‘Ressentiment – Kulturen des Dissens’ 
– Andy Hope 1930, Tímea Anita Oravecz, 
Dear Hunter, Thomas Zipp, Alina Schmuch 
und Franca Scholz... [25/1 tot 23/4]

Genk

C-mine
C-mine 10/1 – 089 65 44 90 
ma 13-17u, di-zo 10-17u
❑ ‘The World of Charles and Ray Eames’ 
[18/2 tot 28/5]

Gent

Barbé gallery
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13 / 
0471 02 94 01 
do-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Gert Van Goethem [tot 19/2]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
31/12/2019] 
❑ ‘Restauratie/Revelatie – De 
buitenluiken van het Lam Gods’ [tot 
28/5]

Convent
Tennisbaanstraat 74 – 0498 88 81 81 / 
0494 07 56 60 
do 18-22u, za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘#1.3 Ways To Tie Your Shoes’ – 
Ciprian Muresan [tot 26/3]

Croxhapox
Zilverhof 34 – 0479 45 37 79 
do-zo 14-18u
❑ Tomás Kajánek [25/2 tot 18/3]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94 
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘Exit’ – LG White [tot 12/2] 
❑ ‘De ultieme landschappen’ – Patrick 
Conrad [26/2 tot 26/3]

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

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68 
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ Dorothy Iannone [tot 29/1] 
❑ Shilpa Gupta [11/2 tot 16/4]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91 
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ Evi Vingerling [tot 5/3]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 – 09.216.35.95 
di-vr 9-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘De geschiedenis van de psychiatrie’ 
[tot 30/12/2020] ❑ ‘Verborgen Werelden 
– Permanente collectie’ [tot 30/12/2020] 
❑ ‘Een andere wereld. Laboratorium van 
waan en fantasie’ – J.J. Grandville, 
Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean 
Perdrizet, Mathew Kneebone [tot 28/5]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA te gast’ – Jules 
Schmalzigaug, Henri De Braekeleer, 
George Grosz... [tot 1/7] ❑ ‘Restauratie 
Lam Gods’ [tot 31/12/2020] ❑ ‘Meta-  
floristiek’ – Gerda Steiner en Jörg 
Lenzlinger [tot 22/10] ❑ ‘Eyewitness’ – 
Francisco Goya (1746-1828) / Farideh 
Lashai (1944-2013) [10/2 tot 7/5]

SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
❑ ‘Déformation Professionnelle’ – Nairy 
Baghramian [tot 19/2] ❑ ‘Metamorphosis’ 
– James Welling [28/1 tot 16/4] 
❑ ‘GAGARIN the Artists in their Own 
Words. 2000-2016 – The String 
Traveller’ – Anthony McCall, Rosa Barba, 
Amalia Pica, Marcel Duchamp, Leonor 
Antunes... [28/1 tot 16/4] 
❑ Kristof Van Gestel [11/3 tot 14/5] 
❑ Anna Oppermann [11/3 tot 4/6] 
❑ Dirk Zoete [11/3 tot 4/6]

Stadsmuseum Gent – STAM
Godshuizenlaan 2 – 09/269.87.90 
9-17u, wo gesloten
❑ ‘city of tomorrow: a glimpse of where 
we’re going’ – Adrien Tirtiaux, Luc Deleu, 
Stijn Dickel, Peter Vermeersch, Mira 
Sanders & Cédric Noël... [tot 7/5] 
❑ ‘Draken’ [tot 28/5]

Hasselt

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ Elise Berkvens [tot 2/4] 
❑ Benoit De Freine [tot 2/4] 
❑ Yves Velter [tot 2/4]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘Like the deserts miss the rain’ – Beny 
Wagner [9/2 tot 31/3]

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

GENT MAT1NEES  11:00 – 
ZO 05.03.17  18:00
OPEN GALER1ES & OFF-SPACES
WWW.GENT-MATINEES.BE
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Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60 
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Toegepast 21: The Matter of Facts’ – 
Matilde Everaert, Dries Depoorter, 
William Ludwig Lutgens, Teis De Greve, 
Julie Van den Meutter, Philippe Breel/ 
Graphic design: Pati Petrykowska / 
Scenography: Benjamin Sporken [tot 
28/1]

Heusden-Zolder

Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 – 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u (en na afspraak)
❑ ‘Tree of Life. ‘Boom’ in beeldende 
kunst, design, fotografie’ – Stijn Cole, 
Karin Borghouts, Roel Jacobs, Nick 
Ervinck, Rob Sweere... [tot 29/1]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Ceci n’est pas une copie – design 
entre innovation et imitation’ – Jasper 
Morrison, Richard Hutten, Unfold, Bas 
van Beek, Konstantin Grcic, Maarten 
Baas... [tot 26/2] ❑ ‘L’Eloge de l’Heure 
1550-2015. Six siècles d’affichage de 
l’heure’ [tot 30/4]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21 
di-zo 10-18u
❑ ‘Sites of Technology (1989-91)’ – 
Lewis Baltz [19/2 tot 21/5] ❑ LaToya 
Ruby Frazier [19/2 tot 21/5]

Ieper

CC Het Perron
Fochlaan 1 – 057 239 480 
ma-vr 9u30-18u, za 13u30-18u
❑ ‘All Together Now’ – Marc Palmer – 
Jurgen Vantomme – Robin Vermeersch 
[tot 5/3]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88. 
di-zo, 1 april tot 30 sept: 10-12u30 / 
13u30-18u – 1 okt tot 31 maart: 
10-12u30 / 13u30-17u30
❑ ‘Permeke in laagjes’ [tot 21/3] ❑ ‘Het 
landschap door Permeke en zijn 
tijdgenoten’ – Jean Brusselmans, Valerius 
De Saedeleer, Léon Spilliaert, Gustave 
De Smet, Fritz Van den Berghe... [tot 
28/5]

Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014 85 22 52 
ma-vr 10-17u, laatste Weekend/maand: 
10-17u
❑ ‘Tentoonstelling Jan Cremer’ [tot 
30/4] ❑ ‘Multiplier – Over de dubbele rol 
van het print medium’ – AMVK, Buster 
Keaton, Merlin Carpenter, Emmanuel Van 
der Auwera, Walter van den Broeck, 
Pierre Bismuth, Ryan Gander... [tot 
30/4]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07 
do-zo 11-18u
❑ ‘Itineris magna’ – Oey Tjeng Sit, 
Willem Buijs, Wim Taciturn, Ossip, Mandy 
den Elzen, Jeroen van Loon, Zoro Feigl, 
Theo Jansen [tot 2/4]

Knokke

Kunstgalerij – De Mijlpaal
Zeedijk 816 – 011 43 52 02 
vr-zo 14-18u
❑ ‘Nachtomzwervingen’ – Octave 
Landuyt [tot 29/1]

Liège

La Boverie
Parc de la Boverie – 02 549 60 49 
di-vr 9u30-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘21 rue La Boétie – d’après le livre d’ 
Anne Sinclair’ – Picasso, Matisse, 
Braque, Léger... [tot 29/1]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Nieuwe aanwinst in langdurige 
bruikleen: Mutter, 1985 ‘ – Bernd Lohaus 
[tot 31/1/2018] ❑ ‘Actuele prenten’ – 
James Ensor, Francisco Goya, William 
Kentridge, Roger Raveel, Rembrandt van 
Rijn... [tot 26/2]

Mechelen

Contour – Biënnale voor Bewegend 
Beeld
www.contour8.be – 015.33.08.01 
ma-di, do-vr 9-17u, za-zo 10-18u 
(gesloten op woensdag)
❑ ‘Contour Biennale 8 – Polyphonic 
Worlds: Justice as Medium’ – Eric 
Baudelaire, Trevor Paglen, Ana Torfs, 
Susanne M. Winterling, Agency... [11/3 
tot 21/5]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00 
do-zo 13-18u
❑ ‘For Now’ – Herman Asselberghs [tot 
12/2]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015 336 336 
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Effervescent’ – Virginie Bailly [5/2 tot 
5/3] ❑ ‘Dusty Glasses’ – Yazan Khalili & 
Anna Zvyagintseva [11/3 tot 16/4]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10 
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #7: What is behind that 
curtain’ – Dries Segers [tot 31/3]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24 
di-zo 10-18u
❑ Gérard Garouste [tot 29/1]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55 
di-zo 10-18u
❑ ‘Femmes artistes. Les peintresses en 
Belgique (1880-1914)’ [tot 29/1]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18 
di-zo 10-18u
❑ ‘Het echte « Mu.ZEE imaginaire »’ – 
Patrick Corillon [tot 26/2] 
❑ ‘Videoretrospective with Two 
Lightmachines’ – Carsten Höller [tot 
5/2] ❑ ‘Jules Schmalzigaug en het 
kookboek van het futurisme’ [tot 5/3] 
❑ ‘ETA (Estimated Time of Arrival)’ – 
Karl Philips [tot 21/2]

Venetiaanse Gaanderijen
Zeedijk/Parijsstraat – 050 40 34 13 
di-zo 14-17u
❑ ‘B.LAST. De naschok van het abstracte 
(dubbeltentoonstelling Futurisme – Mu.
ZEE) – Drie generaties Belgische 
abstracte kunst’ – Jozef Peeters, Georges 
Vantongerloo, Gaston Bertrand, Luc 
Peire, Ilse d’Hollander, Dan van 
Severen... [tot 14/2]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93 
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Can’t Capture the Light’ – Aida 
Mahmudova [8/2 tot 12/3] ❑ ‘How to 
Make a Hero’ – Luca Monterastelli [8/2 
tot 12/3] ❑ ‘Collector’s Room # 14 : 
Black/White (group show)’ [8/2 tot 12/3]

Oudenburg

Foundation ‘De 11 Lijnen’
Groenedijkstraat 1 – 059 27 07 57 
vr-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Poetica-Politica’ – Marcel 
Broodthaers, Panamarenko, Walter 
Swennen, Francis Alÿs, Kasper Bosmans 
[tot 25/2]

Sint-Niklaas

Vierkante Zaal/Annex, Academie voor 
Schone Kunsten
Paul Snoekstraat 3 – 03 778 38 70 
wo-do 14-17u, za-zo 10-12u/14-17u
❑ ‘No Modulor No More, Sculpture 
today’ – Nadia Naveau, Anton Cotteleer, 
Caroline Coolen, Roeland Tweelinckx, 
Bart Van Dijck... [tot 26/2]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94 
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ Denmark / Anne- Marie Klenes [29/1 
tot 9/4]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43 
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘Songs’ – Yannick Ganseman [tot 8/3] 
❑ ‘In de Wind: Christoph Fink’ [tot 8/3] 
❑ ‘Eutopia/28’ – Louis De Mey 
(ruimtelijke vormgeving), Christoph Fink, 
OMA/AMO, Beat Streuli, Pascale 
Marthine Tayou, Wafae Ahalouch el 
Keriasti, Lazara Rosell Albear, Mekhitar 
Garabedian... [tot 8/3] ❑ ‘De Wand: 
Abdalla Omari’ [6/2 tot 31/8]

Turnhout

De Warande
Warandestraat 42 – 014 41 69 91 
wo-zo 11-17u, vr 11-20u
❑ ‘Het Wilde Westen. Van Bufallo Bill tot 
Bobbejaan. Hedendaagse kunst in 
confrontatie met Westernobjecten en 
artefacten’ – Edgard Tytgat, Camiel Van 
Breedam, Pjeroo Roobjee, Malcolm 
Morley, Martha Colburn, Nadia Naveau, 
Guillaume Bijl... [18/2 tot 14/5]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10 
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘The Great Cape Rinderhorn’ – 
Thorsten Brinkmann [tot 12/2]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963 
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Camouflaged Pearls – a 
BruthausGallery view of international 
artists identity ‘ – Anna Lange, Kurt 
Ryslavy, Tim Volckaert, Merlyn Paridaen, 
Gery De Smet... [tot 5/3] 
❑ ‘Through the Looking-Glass’ – Michel 
Couturier [tot 5/3]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82 
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Eric De Smet [tot 19/2]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58 
za–zo 14–18u
❑ Trees De Mits [19/2 tot 19/3] 
❑ Francis Schmetz [19/2 tot 19/3]

Duitsland
Aachen

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241 180 71 04 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Go’ – Timo Seber [tot 12/2] 
❑ ‘The MoMA Collages’ – Mies van der 
Rohe [tot 12/2]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55 
di-zo 14-18u
❑ Nora Turato [12/2 tot 26/3]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20 
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ Candida Höfer [tot 29/1] 
❑ Rosa Barba [tot 27/1] ❑ ‘Hours and 
Hours of Inactivity’ – Diana Artus, Olga 
Balema, Roman Schramm, Christine Sun 
Kim, Heidi Sill... [4/3 tot 30/4]

Sammlung Scharf-Gerstenberg
Schloßstraße 70 
di-wo,vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Surreale Sachlichkeit. Werke der 
1920er- und 1930er-Jahre aus der 
Nationalgalerie’ [tot 23/4]

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
Christinenstraße 18a – 030 43 73 90 90 
ma-vr 14-19u, za-zo 13-17u
❑ ‘Peter Cook. Retrospective’ [tot 12/2] 
❑ ‘Berlin Projects. Architectural 
Drawings 1920–1990’ – Hans Scharoun, 
Zaha Hadid, Helmut Jacoby, Christo, 
Bernard Tschumi, Gottfried Böhm... 
[25/2 tot 25/6]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06 
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ZAO/standardarchitecture [4/2 tot 17/4]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479 
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, 
zo 11-18u
❑ ‘Creation in Form and Color ‘ – Hans 
Hofmann (1880-1966) [tot 5/3]

Bochum

Situation Kunst (für Max Imdahl)
Nevelstr. 29c (im Parkgelände von Haus 
Weitmar) – 0234 3228523 
wo-vr 14-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Artige Kunst – Kunst und Politik im 
Nationalsozialismus’ – Hans Schmitz-
Wiedenbrück, Arno Breker, Claus Bergen, 
Franz Radziwill, Karl Schmidt-Rottluff, 
Otto Dix, Kurt Schwitters, Felix 
Nussbaum... [tot 9/4]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36 
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ Amanda Ross-Ho [28/1 tot 2/4]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 – 0228 91 71 200 
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Touchdown. An exhibition with and 
about people with Down’s syndrome’ [tot 
12/3] ❑ ‘A Brief History of Humankind. 
100 000 Years of Cultural History: 
archaeological objects from the Israel 
Museum juxtaposed with contemporary 
art’ – Bruce Conner, Haim Steinbach, 
Paul Pfeiffer, Aernout Mik, Douglas 
Gordon... [tot 26/3] ❑ ‘Wall Before Wall’ 
– Gregor Schneider [tot 19/2] ❑ ‘Art and 
capitalism from 1967 to 2017’ – 
Katharina Sieverding [10/3 tot 16/7]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60 
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘Unheimlich. Innenräume von Edvard 
Munch bis Max Beckmann’ [tot 29/1] 
❑ ‘Videonale.16 Festivalfor Video and 
Time-Based Arts’ [17/2 tot 2/4] 
❑ Lundahl & Seitl [9/3 tot 28/5]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Till Krause [tot 12/2] 
❑ ‘Jahresgaben 2016/2017’ – Juliette 
Blightman, Emese Kazar, Marie Lund, 
Max Schaffer... [tot 12/2] ❑ ‘Klasse 
Rosa Barba in der GAK’ [25/2 tot 5/3]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24 
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘A Marquee Piece of Sod. The WWI 
films’ – Mary Reid Kelley [tot 19/2] 
❑ ‘From Leisure to Modern Sport’ – Max 
Liebermann [tot 26/2] ❑ ‘In the Name of 
the Lily: French Printmaking in the Age 
of Louis XIV’ [1/2 tot 28/5] 
❑ ‘Auguste Rodin. Masterpieces on the 
100th Anniversary of the Artist’s Death’ 
[7/3 tot 11/6]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 
0203 283 26 30 
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Wilhelm Lehmbruck: In The Studio. 
The finest graphic works acquired from 
his estate’ [tot 5/2]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11 
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ Baselitz – Vedova [tot 29/1] 
❑ David Schnell [10/3 tot 18/6]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561 
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Unsere Werte? Provenienzforschung 
im Dialog: Leopold-Hoesch-Museum und 
Wallraf-Richartz-Museum’ [tot 19/3] 
❑ ‘Horizonte – Hubertus Schoeller 
Stiftung’ – Klaus Staudt [tot 19/3]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Der böse Blick’ – Otto Dix 
(1891-1969) [11/2 tot 14/5]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ Marchel Broodthaers (1924-1976) 
[4/3 tot 11/6]

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

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b – 0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘De Statua – curated by Prof. Didier 
Vermeiren (Kunstakademie Düsseldorf) ‘ 
– Johannes Döring, Fabien Ducrot, 
Moritz Karweick, Valerie Krause, Claudia 
Mann, Heiko Räpple, Philipp Röcker, 
Johannes Wald [tot 12/2]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43 
di-zo 11-18u
❑ ‘Mur Brut 08’ – Da ma ris Kerk hoff [tot 
29/1] ❑ ‘A Dark Theme Keeps Me Here, 
I’ll Make A Broken Music’ – Sam son 
Young [tot 5/3] ❑ ‘Figures in a 
Landscape’ – Si mon Fu ji wara [tot 5/3]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23 
di-zo 11-18u
❑ Alicia Frankovich [18/2 tot 26/3]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Spot on: German Grobe’ [tot 5/2] 
❑ ‘The Boy with the Watering-Can’ – 
Stephen Cone Weeks [tot 5/2] 
❑ ‘Ehrenhof Preis 2016’ – Ulrike 
Schulze [tot 16/4] ❑ ‘Spot on: Abraham 
Mignon (1640-1679) / Stillleben des 17. 
bis 20. Jahrhunderts aus der Sammlung’ 
[17/2 tot 30/4] ❑ ‘Die grosse 
Kunstausstellung NRW Düsseldorf 2017’ 
[19/2 tot 12/3]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444 
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 10-18u
❑ ‘The Rebellious Image. Kreuzberg’s 
“Werkstatt für Photographie” and the 
Young Folkwang Scene in the 1980s’ [tot 
19/2] ❑ ‘From Calling to Semiotic 
Trap-laying’ – Emil Siemeister [tot 19/2] 
❑ ‘”We are the European Green Capital 
– Essen 2017” – Poster competition’ [tot 
5/3] ❑ Maria Lassnig [10/3 tot 21/5]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640 
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘Thicker than water. Family concepts 
in contemporary art’ – Simon Fujiwara, 
Nan Goldin, Ragnar Kjartansson, Gillian 
Wearing... [tot 26/2]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Maatwerk \ Massarbeit – Custom 
Made Architecture from Flanders and 
the Netherlands’ [tot 12/2] ❑ ‘Hot To 
Cold – An Odyssey of Architectural 
Adaptation ‘ – Bjarke Ingels Group (BIG) 
[tot 12/2] ❑ ‘DAM Award for 
Architecture in Germany 2016 – The 24 
best buildings in\from Germany’ [28/1 tot 
30/4] ❑ ‘Making Heimat. Germany, 
Arrival Country’ [3/3 tot 10/9]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47 
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘25 Years MMK Museum für Moderne 
Kunst. New Collection Presentation’ [tot 
30/4] ❑ ‘Formulations’ – Florian Becker 
[tot 5/2] ❑ ‘Corpsing’ – Ed Atkins [3/2 
tot 14/5] ❑ ‘Tomorrow must not be like 
yesterday’ – Claudia Andujar [18/2 tot 
25/6] ❑ ‘Primary Structures. Master- 
works of Minimal Art’ [22/2 tot 13/8]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel – 069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘House of Commons. A constantly 
changing exhibition presenting art works, 
talks, screenings, and performances’ – 
Roni Horn, Charlotte Posenenske, 
Michael Dean, Monika Baer, Sven 
Augustijnen, [tot 29/1] ❑ Marina 
Rosenfeld [18/2 tot 16/4]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20 
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u
❑ ‘The Treachery of Images’ – René 
Magritte [10/2 tot 5/6] ❑ Richard Gerstl 
(1883–1908) [24/2 tot 14/5]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234 
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Battle of the Sexes: Franz von Stuck 
to Frida Kahlo’ [tot 19/3]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44 
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘The Narrows’ – Owen Gump [tot 5/3] 
❑ Blockadia*Tiefsee [tot 5/3]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0 
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ Paula Modersohn-Becker (1876–1907) 
– Pioneer of Modern Art [4/2 tot 1/5]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50 
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Shaping the world’ – Peter Keetman 
(1916-2005) [tot 12/2] ❑ ‘The Concept 
of Lines’ – George Hoyningen-Huene 
(1900–1968), Richard Avedon 
(1923–2004), Irving Penn (1917–2009) 
[tot 12/2] ❑ ‘Elbphilharmonie Revisited’ 
– Monica Bonvicini, Jean-Marc 
Bustamante, Liam Gillick, Sarah Morris, 
Candida Höfer... [10/2 tot 1/5] 
❑ Hanne Darboven [25/2 tot 10/9] 
❑ ‘Shifting Boundaries – European 
Photo Exhibition Award – epea03’ [3/3 
tot 1/5]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12 
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Quasi-Pagan Serial’ – Haegue Yang 
[tot 30/4] ❑ ‘Honey, I rearranged the 
collection. The Magic of Things. 
Perfidious Objects’ [tot 29/1] ❑ ‘Drawing 
Rooms. Trends in Contemporary Graphic 
Art – PART II’ [tot 21/5] ❑ ‘The Poetry 
of Venetian Painting’ [24/2 tot 21/5]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57 
di-zo 12-18u
❑ ‘The History Show’ – Erhard Walther, 
Werner Büttner, Dani Gal, Olaf Nicolai... 
[28/1 tot 2/4] ❑ ‘Pillars Sliding off 
Coat-ee’ – Daiga Grantina [28/1 tot 2/4]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ James Richards [tot 5/2] ❑ Rochelle 
Feinstein [tot 5/2] ❑ Annette Kelm [11/3 
tot 7/5] ❑ ‘Friedrich Vordemberge-
Gildewart (1899-1962) und die Kestner 
Gesellschaft’ [11/3 tot 7/5] 
❑ ‘Presentation: Intervention in the 
Hannoversche Allgemeine Zeitung on the 
occasion of the centenary of the Kestner 
Gesellschaft’ – Alberto Garutti [11/3 tot 
7/5] ❑ ‘Vordemberge-Gildewart 
Stipendium 2017’ [11/3 tot 7/5]

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 – 0511 32 45 94 
di-za 12-19u, zo 11-19u
❑ ‘Returning’ – Susan Philipsz [tot 26/2]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz 
0511 168 438 75 
di 10-20u, wo-zo 10-18u
❑ ‘The Big Shots’ – Niki de Saint Phalle 
[tot 7/5] ❑ ‘In the Back of Sprengel’s 
Cupboard. A Seeing Laboratory for Young 
and Old’ [tot 9/5] ❑ ‘130% Sprengel – 
Sammlung Pur’ – Pablo Picasso, Max 
Beckmann, Anna Oppermann, Meret 
Oppenheim, Julian Rosefeldt... [tot 29/1] 
❑ ‘And Suddenly This Expanse: A Little 
Transatlantic History of Photography 
after ‘66’ [tot 19/3]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021 99 44 30 0 
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Bizarre Spaces. Attacks, 
Transformations, Explosions’ – Anastasia 
Ax, Peter Buggenhout, Stefan Eberstadt, 
Monika Grzymala, Henrique Oliveira, 
Arne Quinze, Esther Stocker, Christoph 
Weber [tot 5/2] ❑ Anders Petersen [tot 
12/3] ❑ ‘The Inner Skin. Art and Shame’ 
[4/3 tot 4/6]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226 
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘Stabat Mater’ – Josef Dabernig [3/2 
tot 1/5] ❑ ‘Instead of Sculpture’ – Zofia 
Kulik [3/2 tot 1/5]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0 
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12] 
❑ ‘Kunst in Europa 1945–1968’ [tot 
29/1] ❑ ‘Thinking by Modeling’ – Frei 
Otto (1925-2015) [tot 12/3] ❑ ‘Film Art 
on Air. Gideon Bachmann’s interviews 
with cinema personalities’ [tot 19/2] 
❑ ‘Beat Generation’ [tot 30/4] 
❑ ‘Quest. Fotografien 1989–2009’ – 
Albrecht Kunkel [tot 23/4] ❑ ‘Leibniz’ 
Storehouse’ – Floris Neusüss / Renate 
Heyne [tot 5/3]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010 
di-zo 11-17u
❑ ‘Von Haltung und Leidenschaft. Werke 
aus 500 Jahren Kunstgeschichte – Die 
Sammlung Wörner’ [tot 29/1] 
❑ Gitta van Heumen-Lucas [tot 29/1] 
❑ ‘Werner Deutsch-Preis für Junge 
Kunst 2016’ – Liza Dieckwisch [tot 29/1]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221 21 70 21 
di-zo 11-18u
❑ ‘ars viva 2017’ – Jan Paul Evers, Leon 
Kahane & Jumana Manna [11/2 tot 
26/3]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165 
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Here and Now: Ree na Spaul in gs’ [6/3 
tot 27/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33 
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Das Echo der Utopien. Tanz und 
Politik’ [tot 29/1] ❑ ‘Photographische 
Konzepte, 1970 bis heute’ – Hans 
Eijkelboom [tot 19/3] ❑ ‘Blick in die 
Sammlung: Fachwerkhäuser des 
Siegener Industriegebietes’ – Bernd & 
Hilla Becher [tot 19/3]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19 
di-zo 10-18u / 1ste en 3de do: 10-22u
❑ ‘The Children’s Republic’ [tot 1/5] 
❑ ‘Von Dürer bis van Gogh – Sammlung 
Bührle trifft Wallraf’ [tot 29/1] 
❑ ‘In the Print Room: Girolamo Troppa 
(1637–1710) ‘ [tot 12/3]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151 97 55 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘More Mies: 14th Krefelder 
Architekturtage: Modern Times – Mies 
and Factory Building’ [27/1 tot 29/1] 
❑ ‘Die Zugezogenen’ – Elmgreen & 
Dragset [19/2 tot 17/8] ❑ ‘Mies van der 
Rohe Award 2017’ – Naufus Ramírez-
Figueroa [19/2 tot 27/8]

Augsburg

Glaspalast
Beim Glaspalast 1 – (0821) 324 – 4107 
di 10-17u
❑ ‘Uproar in Augsburg. German 
Paintings of the 1960s to 1980s’ [tot 
16/7]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0 
di-zo 10-18u
❑ ‘Die Kerze’ – Gerhard Richter, Georg 
Baselitz, Nam June Paik, Jeff Koons, 
Eric Fischl... [tot 29/1]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50 
di-zo 10-18u
❑ ‘Skits – 13 Exhibitions in 9 Rooms’ 
– Michael Müller [tot 5/3]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000 
11-21u
❑ ‘67th Berlinale: Berlinale Forum / 
Forum Expanded 2017’ [9/2 tot 20/2]

Akademie der Künste – Pariser Platz
Pariser Platz 4 – 030.200 57-0 
10-22u
❑ ‘Self-Optimisation’ – SCHAUM [18/2 
tot 2/4]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
❑ ‘Modernism on the Main: The 
Frankfurt Art School’ [tot 27/2] 
❑ ‘The English Years: 1934-1958’ – 
Lucia Moholy (1894-1989) [tot 27/2] 
❑ ‘Bauhaus in Motion’ [1/3 tot 9/10]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 
030 789 02 600 
wo-ma 10-18u
❑ ‘GASAG Art Prize 2016’ – Andreas 
Greiner [tot 6/2] 
❑ ‘Hannah Höch Prize 2016 – A Blink of 
an Eye’ – Cornelia Schleime [tot 24/4] 
❑ ‘Hannah Höch Förderpreis 2016 – 
New World Atlas’ – Tatjana Doll [tot 
24/4] ❑ ‘IBB Video’ – Annika Larsson 
[tot 30/1] ❑ ‘IBB Video’ – Christian 
Falsnaes [1/2 tot 2/3] 
❑ ‘Im Moloch der Wesenspräsenz’ – John 
Bock [24/2 tot 21/8] ❑ ‘IBB Video’ – 
John Bock [5/3 tot 3/4]

Bode-Museum
Am Kupfergraben – 030 266424242 
di-zo: 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Art Coins Money: Muse macht 
Moneten’ [tot 27/5]

Camaro Stiftung
Potsdamer Straße 98A 
030 263 929 75 
di-zo 13-17u, wo 13-20u
❑ ‘Fortsetzung folgt! 150 Jahre Verein 
der Berliner Künstlerinnen – Teil I: 
Positionen von der Gründung bis 1945’ 
– Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-
Becker, Cornelia Paczka-Wagner, Clara 
Siewert, Hannah Höch... [tot 24/3]

Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz – 030 266424242 
di-wo, vr: 10-18u, do 10-20u, 
za-zo 11-18u
❑ ‘Hieronymus Bosch und seine 
Bilderwelt im 16. und 17. Jahrhundert’ 
[tot 19/2]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 
030.39 78 34 11 
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Hieroglyphics’ – Ernst Ludwig 
Kirchner [tot 26/2] ❑ ‘The Probable 
Trust Registry: The Rules of the Game’ 
– Adrian Piper [24/2 tot 3/9]

Haus am Waldsee – Internationale 
Kunst in Berlin
Argentinische Allee 30 – 030 801 89 35 
di-zo 11-18u
❑ ‘Right and Space’ – Julian Röder [tot 
12/2] ❑ ‘Missing: Der Turm der blauen 
Pferde by Franz Marc (1913)’ – Martin 
Assig, Marcel van Eeden, Rémy 
Markowitsch, Tobias Rehberger, Birgit 
Brenner, Johanna Diehl... [3/3 tot 5/6]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
Am Sudhaus 2 – 030 832 15 91 20 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Olympia’ – David Claerbout [tot 28/5] 
❑ ‘How Long Is Now?’ – Philip 
Akkerman, Anetta Mona Chisa & Lucia 
Tkacova, Ceal Floyer, Andrea Geyer, 
Jeppe Hein, Uriel Orlow, Manfred 
Pernice, Michael Rakowitz [tot 19/2] 
❑ ‘Inhalt ‘ – Eberhard Havekost [tot 
19/2]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0 
wo-ma 12-19u, do 11-21u
❑ Ian Wilson [tot 14/5] 
❑ Hanne Lippard [tot 9/4] 
❑ ‘Prospectus: A Year with Will Holder’ 
[tot 23/12] 
❑ Paul Elliman [24/2 tot 14/5] 
❑ Adam Pendleton [24/2 tot 14/5]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7  
030/254.86.777 
wo-ma 10-19u
❑ ‘Talking is not always the solution’ – 
Omer Fast [tot 12/3] 
❑ Robert Doisneau (1912–1994) [tot 
5/3] ❑ ‘Architect, Artist, Visionary’ – 
Friedrich Kiesler (1890-1965) [11/3 tot 
11/6]

Museum Berggruen
Schloßstraße 1 – 030 266 42 42 42 
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Confrontation’ – George Condo [tot 
12/3]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42 
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ ‘Watching You, Watching Me: A 
Photographic Response to Surveillance’ 
[17/2 tot 2/7] 
❑ ‘‘The Field Has Eyes ...’: Images of the 
Surveillant Gaze’ [17/2 tot 2/7]
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De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14 
ma-vr 10-18u, za-zo 13-18u
❑ Jan Rosseel [tot 29/1] 
❑ ‘A photographic ode to slowness’ – Tom 
Callemin [10/2 tot 30/4]

De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84 
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ Marinus Boezem [tot 26/3]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400 
dagelijks 10-19u
❑ ‘Till the End of the World’ – Béla Tarr 
[tot 7/5]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00 
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 
10-18u
❑ ‘Boundaries’ – Harley Weir [tot 19/2] 
❑ ‘Black Box’ – Hiroshi Sugimoto [tot 
8/3] ❑ Ren Hang [27/1 tot 12/3] 
❑ ‘Le Pourquoi Pas?’ – Dominique 
Lambert [24/2 tot 16/4]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19 
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Joy in Repetition’ – Marijn van Kreij, 
Bernard Piffaretti, Thomas Raat, Han 
Schuil, Alan Uglow, Robert Zandvliet 
[28/1 tot 4/3]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36 
wo-za 12-18u
❑ Boris Mikhailov & Jan Hoek – curated 
by Paul Kooiker [tot 18/2] 
❑ ‘The Brazilian Suitcase’ – Jasper de 
Beijer [25/2 tot 1/4]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19 
di-za 13-17u30
❑ Hana Miletic [tot 22/2] 
❑ Kimball Gunnar Holt [tot 22/2]

Hermitage Amsterdam
Amstel 51 – 020.530.87.55 
dagelijks 10-17u
❑ ‘Picasso grids’ – Marijn van Kreij [tot 
28/5] ❑ ‘Outsider Art Museum – Passion, 
Religion and power in Dutch and Chinese 
Outsider Art’ – Jannemiek Tukker, Yang 
Min, Wu Meifei, Guo Fengyi, Zhou 
Nuiming, Wijnand de Vries, Rob Morren, 
Piet Schopping... [tot 5/6] 
❑ ‘1917. Romanovs & Revolutie. Het 
einde van een monarchie’ [4/2 tot 17/9]

Nationaal Holocaust Museum
Plantage Middenlaan 27 
11-17u
❑ ‘k.364’ – Douglas Gordon [tot 19/2]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879 
do-zo 14-18u
❑ ‘Thinging’ – Evita Vasiljeva [29/1 tot 
26/2] ❑ Lisa Sudhibhasilp [29/1 tot 26/2]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537 
wo-za 13-18u
❑ ‘BOOGIE WOOGIE RHYTHM 
SECTION. Celebration of the centennial 
of De Stijl. Schilderijen, beelden en 
videowerken’ – art collective: www.
rhythmsection.de [tot 19/2] ❑ ‘What’s A 
Portrait ? Portretten van kunstenaars 
over kunstenaars, zichzelf en anderen’ 
[25/2 tot 9/4]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14 
wo-za 13-18u
❑ ‘Inner Space Outer Space II’ – 
Michael Jacklin [tot 25/2] 
❑ Jan Roeland [4/3 tot 15/4]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Machinespektakel’ – Jean Tinguely 
(1925-1991) [tot 5/3] ❑ ‘Manic love & 
Truth love. Deel 1: Manic/Love’ – Jordan 
Wolfson [tot 29/1] ❑ ‘De Stijl at the 
Stedelijk’ [tot 21/5] ❑ Loretta 
Fahrenholz [tot 5/3] ❑ ‘Camera in love’ 
– Ed van der Elsken [4/2 tot 21/5] 
❑ ‘Manic love & Truth love. Deel 2: Truth/
Love’ – Jordan Wolfson [18/2 tot 23/4]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00 
dagelijks 9-19u, vr 9-22u, za 9-21u
❑ ‘Impressies van het landschap’ – 
Daubigny, Monet, Van Gogh [tot 29/1] 
❑ ‘Prints in Paris 1900. Van elitair tot 
populair’ [3/3 tot 11/6]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 – 06 
100 875 43 
vr-zo 12-16u (of op afspraak)
❑ ‘The Garden and the Gardener’ – Irene 
Fortuyn [tot 5/3]

Arnhem

Museum Arnhem
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31 
di-zo 11-17u
❑ ‘Vaste collectie’ [tot 3/3] 
❑ ‘Millennials – Jonge kunstenaars 
geboren na 1980’ – Christina Lucas, 
Christina Lucas, Priscila Fernandes, 

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0 
di-zo 11-17u
❑ ‘Reopening Kaiser Wilhelm Museum: 
The adventure of our collection I’ [tot 
28/2]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29 
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Aah … Aha !’ – Peter Radelfinger [tot 
23/3] ❑ ‘The Silent Castle’ – Hans Op de 
Beeck [12/2 tot 30/4]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31 
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘What Would I Do in Orbit?’ – Anne-
Mie Van Kerckhoven [tot 26/2]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Postwar: Art Between the Pacific and 
the Atlantic, 1945–1965’ [tot 26/3] 
❑ ‘Haus der Kunst – The Postwar 
Institution, 1945-1965: Archive Gallery 
2016/17’ [tot 26/3] ❑ ‘Two Suns in a 
Sunset’ – Joana Hadjithomas & Khalil 
Joreige [tot 12/2] ❑ ‘Free Music 
Production (FMP): The Living Music’ 
[10/3 tot 2/7] ❑ Harun Farocki 
(1944-2014). Counter Music [10/3 tot 
28/5]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00 
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘I got to have one of those. 
Contemporary Art from the Lenbachhaus 
and KICO Foundation’ – Michel Majerus, 
Hans-Peter Feldmann, Michael Heizer, 
Group Spur... [tot 30/4] ❑ ‘Friedrich 
Wilhelm Murnau. An Homage’ – 
Alexander Kluge, Ulrike Ottinger, Guy 
Maddin and Evan Johnson, Luc Lagier... 
[tot 26/2] ❑ Gabriele Münter [tot 8/4] 
❑ Thomas Bayrle [tot 5/3]

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung
Theatinerstraße 8 – (0) 89 22 44 12 
dagelijks 10-20u
❑ ‘Spaniens Goldene Zeit – Die Ära 
Velázquez in Malerei und Skulptur’ [tot 
26/3]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a 
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
26/8/2018] ❑ ‘Schiff Ahoy. 
Contemporary Art from the Brandhorst 
Collection’ [tot 1/2] ❑ ‘Double Garage’ 
– Thomas Hirschhorn [tot 30/6] 
❑ ‘Wade Guyton. Das New Yorker 
Atelier’ [28/1 tot 30/4]

Pinakothek der Moderne / Neue 
Pinakothek
Barer Strasse 40 – 089.23.805118 
P. der Moderne: di-zo 10-18u, do 10-20u 
/ Neue P.: wo-ma 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Photography Today: Distant Realities’ 
[tot 29/1] ❑ ‘Donation from the Art 
Mentor Foundation Lucerne’ [tot 12/2] 
❑ Werner Aisslinger [tot 17/9] 
❑ ‘Radically Simple’ – Francis Kéré [tot 
26/3] ❑ ‘Industrial landscapes 
(1927-1935)’ – Albert Renger-Patzsch 
[tot 23/4] ❑ ‘Artist Portraits. 
Photographs of the 1920s and 1930s 
from the Ann and Jürgen Wilde 
Foundation’ [7/2 tot 31/8] ❑ ‘Paint On. 
Dimensions of the Painterly’ – Katharina 
Grosse, Nina Könnemann, Simone 
Lanzenstiel... [14/2 tot 1/5] ❑ ‘In focus: 
At the Royal Court of the Valois: French 
Drawings of the Late Renaissance’ [17/2 
tot 5/3] ❑ ‘Missing: ‘Der Turm der blauen 
Pferde’ by Franz Marc (1913)’ – Viktoria 
Binschtok, Tatjana Doll, Slawomir Elsner, 
Jana Gunstheimer, Thomas Kilpper, Dierk 
Schmidt [9/3 tot 5/6]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ Jan Toorop (1858–1928) [tot 29/1] 
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [16/2 
tot 21/5] ❑ ‘Private Confessions. Die 
Zeichnungen der Schmuckkünstler’ [10/3 
tot 7/5]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
– 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u
❑ ‘19. Jahres- und Verkaufsausstellung 
2016’ [tot 29/1] ❑ ‘Kopf + Vogel’ – 
Pellegrino Vignali, Wolfgang Brandl, 
Bruno Ophaus, Oswin Stieding, August 
Vibert, Nicole Szlachetka, Werner 
Streppel [5/2 tot 7/5]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157 
di-zo 11-19u
❑ ‘She Shah’ – Raphaela Vogel [tot 
12/2] ❑ ‘Pivot Joint Economy Class’ – 
Jessica Twitchell [tot 12/2] 
❑ ‘Editions 2016’ – Julia Gruner, Inga 
Krüger, Tomoko Mori, Jon Rafman... [tot 
12/2] ❑ Zin Taylor [4/3 tot 7/5]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00 
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ ‘Kunstpreis Stadt Nordhorn 2016 – the 
old boys’ club’ – Katya Bonnenfant [tot 
5/2]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘A New Kind of Joy’ – Jorinde Voigt 
[23/2 tot 7/5]

Kunsthaus im KunstKulturQuartier
Königstraße 93 – 09 11 2 31 14 678 
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Simulationen. Landschaft jenseits der 
Wirklichkeit’ – Sven Drühl [16/2 tot 16/4]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87 
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘Hyundai Commission: Anywhen’ – 
Philippe Parreno [tot 2/4] ❑ ‘The 
Radical Eye: Modernist Photography 
from the Sir Elton John Collection’ [tot 
7/5] ❑ Robert Rauschenberg [tot 2/4] 
❑ Wolfgang Tillmans [15/2 tot 11/6]

The Courtauld Gallery
Somerset House/Strand – 020 7848 2526 
10-18u
❑ ‘Display: Reading Drawings’ [tot 4/6]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61 
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Undressed: A Brief History of 
Underwear’ [tot 12/3] ❑ ‘You Say You 
Want a Revolution? Records and Rebels 
1966-1970’ [tot 26/2] ❑ ‘Opus 
Anglicanum: Masterpieces of English 
Medieval Embroidery’ [tot 5/2] ❑ 
‘Lockwood Kipling: Arts and Crafts in the 
Punjab and London’ [tot 2/4]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888 
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Medium Median’ – Alicja Kwade [tot 
25/6] ❑ ‘Guerrilla Girls: Is it even worse 
in Europe?’ [tot 5/3] ❑ ‘Terrains of the 
Body: Photography from the National 
Museum of Women in the Arts’ [tot 16/4] 
❑ Eduardo Paolozzi [16/2 tot 14/5]

Luxemburg
Luxembourg

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 – 02 22 50 45 
ma,wo,vr-zo 11-19u, do 11-23u
❑ ‘Blackbox: Continuous Cities / Œuvres 
vidéo de la collection Argos’ – Peter 
Downsbrough, Beatrice Gibson, Johan 
Grimonprez, Ken Kobland, Nicolas 
Provost, Shelly Silver [tot 30/1] 
❑ ‘Night Shift’ – FORT (Alberta 
Niemann et Jenny Kropp) [28/1 tot 9/4] 
❑ ‘La commedia dell’arte. L’art en tant 
que mascarade’ – Alexander Glandien, 
Clara Thomine, Loïc Vanderstichelen, 
Jean-Paul Jacquet [1/2 tot 3/4]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1 
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ ‘Trading Transcendence’ – Cristina 
Lucas [tot 14/5] ❑ Tony Cragg [11/2 tot 
3/9] ❑ ‘Timescape’ – Darren Almond 
[11/2 tot 14/5] ❑ ‘Empire’ – Samuel 
Gratacap [11/2 tot 14/5]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80 
di-zo 11-17u
❑ ‘Tuin der Lusten / Tuin der Lasten’ – 
Roland Sohier [tot 12/2] ❑ ‘Heaven, Hell 
& Earth’ – Jake & Dinos Chapman, 
Pipilotti Rist, Gabriel Lester [tot 5/2] 
❑ ‘CULT – nieuwe sieraden van 17 jonge 
ontwerpers’ [tot 26/3]

Willem II Fabriek
Boschveldweg 471 – 06 42 75 85 65 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Kunstenaars uit Willem II Fabriek’ 
[tot 29/1] ❑ ‘Coney Island’ – JeanPaul 
Jennen en Eva de Jong [tot 12/2]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30 
di-zo 11-17u
❑ ‘Goed Gemaakt. Ode aan het 
maakproces’ – Cor Hund, Hendrick 
Goltzius, Paul Haesaerts, Edgar Fernhout, 
Stephan Balkenhol.... [tot 17/4]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38 
di-zo 11-17u
❑ ‘Play as Protest – A selection of works 
from the 50s, 60s and 70s’ – Enrico Baj 
[4/2 tot 14/5]

Amsterdam

andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37 
wo-za 13-18u
❑ Stephen Wilks [tot 11/2] 
❑ ‘The Spell of Matter’ – Nicoline 
Timmer [18/2 tot 1/4]

Arti et Amicitiae
Rokin 112 – 020 6245134 
di-zo 12-18
❑ ‘Sonic Acts Festival’ – Joey Holder, 
Justin Bennett, Pinar Yoldas, Zach Blas 
[1/2 tot 26/2]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Sherrie Levine. Werke 1981-2016’ 
[tot 12/2]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Ficcionario IV’ – Sebastián Díaz 
Morales [tot 5/6]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ ‘[un]erwartet. Die Kunst des Zufalls’ 
– Timm Ulrichs, Max Ernst, Marcel 
Broodthaers, Christian Jankowski... [tot 
19/2] ❑ Melanie Dorfer [tot 17/9] 
❑ ‘Konkrete Anliegen. Sammlung Teufel’ 
– Mark Francis, Josef Albers, Richard 
Paul Lohse, Max Bill, Bridget Riley... 
[4/2 tot 10/9]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0 
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [tot 
14/5] ❑ ‘Aufbruch Flora. Meisterwerke 
aus der Sammlung Arthur und Hedy 
Hahnloser-Bühler’ [3/2 tot 18/6] 
❑ ‘To the Other End of the World. Japan 
and the European Masters of Modernism’ 
[3/2 tot 18/6]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70 
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Post-Peace’ – Johan Grimonprez, 
Dorian de Rijk, Sven Augustijnen, Lyubov 
Matyunina, belit sag... [25/2 tot 7/5]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00 
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘Von der Sehnsucht nach Farbe. 
Klassische Quilts der Amischen aus der 
Sammlung Schlumberger’ [tot 19/2] 
❑ ‘The Amish – Fotografien von Timm 
Rautert’ [tot 19/2] ❑ ‘Bilder aus 
Nordkorea – Fotografien’ – Nathalie 
Daoust, Reinhard Krause, Julia Leeb [5/3 
tot 18/6] ❑ ‘Herr Bickford entdeckt ein 
neues Land’ – Bruce Bickford [11/3 tot 
18/6]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69 
di-zo 11-18u
❑ ‘This Was Tomorrow. Pop Art in Great 
Britain’ [tot 19/2] ❑ ‘Between the devil 
and the deep blue sea’ – Pieter Hugo 
[19/2 tot 23/7]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22 
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‹Überschreiten› – Aline Alagem, 
Patrycja German, Sebastian Neubauer, 
Jie Jie Ng, Florian Slotawa [tot 5/2]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571 
di-zo 11-18u
❑ Holmead (1889-1975) [19/2 tot 7/5]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31 
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox [tot 
19/2] ❑ ‘Cosmos’ – Lutz Fritsch [tot 
26/2] ❑ ‘Degas & Rodin – Giganten der 
Moderne’ [tot 26/2]

Frankrijk
Dijon

Le Consortium
rue de Longvic 37 – 03 80 68 45 55 
wo-zo 14-18u, vr 14-20u
❑ ‘All around amateur’ – Fredrik Værslev 
[tot 19/2] ❑ David Hominal [tot 19/2] 
❑ ‘You should be an artist’ – Rodney 
Graham [tot 18/2]

Metz

Centre Pompidou Metz
1, parvis des Droits de l’Homme 
03 87 15 39 39 
ma,wo-do 10-18u, vr-zo 10-19u
❑ ‘Musicircus. Œuvres phares du Centre 
Pompidou› [tot 17/7] ❑ ‘Un musée 
imaginé. Et si l’art disparaissait ? Trois 
collections européennes : Centre 
Pompidou, Tate, MMK’ [tot 27/3] 
❑ ‘Symphony – The Mnemosyne 
Revolution’ – Lundahl & Seitl [tot 27/3]

Paris

Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 
01 42 71 95 70 
di-zo 13-19u
❑ ‘extase’ – Thomas Huber [tot 2/4] 
❑ ‘Dear Life’ – Vanessa Billy [tot 26/2] 
❑ ‘Carcasse’ – Sonia Kacem [4/3 tot 2/4]

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou 
01 44 78 12 33 
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di / do 11-23u
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 30/12] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6] ❑ ‘Cher(e)s Ami(e)
s: Hommage aux donateurs des 
collections contemporaines’ [tot 27/3] 
❑ ‘La Collection Thea Westreich Wagner 
et Ethan Wagner’ [tot 27/3] 
❑ ‘Kollektsia! Art contemporain en 
URSS et en Russie. 1950-2000 / 
Vladimir Potanin Foundation’ [tot 2/4] 
❑ ‘La partie invisible de l’infini’ – Mircea 
Cantor [tot 3/4] 
❑ ‘Politiques de l’art’ [tot 3/4] 

Sachi Miyachi, Urok Shirhan... [tot 29/1] 
❑ Peter Alma [tot 19/3] 
❑ ‘Video installatie: Wild Zone 3’ – L.A. 
Raeven [tot 5/3] 
❑ ‘What’s New?’ – Barbara Visser, 
Patricia Kaersenhout, Anuschka 
Blommers & Niels Schumm, Yael 
Davids... [27/1 tot 31/12] 
❑ ‘The pink elephant’ – Casper Verborg 
[28/1 tot 19/3] 
❑ ‘Stijlloos – realisme versus abstractie’ 
[18/2 tot 7/5]

Assen

Drents Museum
Brink 1 – 0592/31.27.41 
di-zo 11-17u
❑ ‘Peredvizhniki. Russisch Realisme rond 
Repin 1870-1900’ [tot 2/4]

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16 
do-zo 13-17u
❑ ‘Trans-Vorm’ – Irene Berdine de Boer 
/ Leslie Kamps [tot 12/2]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27 
di-zo 11-17u
❑ ‘ZWART. Van houtskool tot high-res’ 
– Awoiska van der Molen, Bob 
Eikelboom, Tom Callemin, Paul Beumer, 
Renie Spoelstra [tot 19/3] 
❑ ‘Na de bui, schone wereld. Een 
collectieverkenning ‘ [tot 19/3] 
❑ ‘Hemelrijk. Over vriendschap en 
verzameldrift – collectie van Jaap 
Hemelrijk (1888-1973)’ [tot 19/3]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 / 
06 520 531 90 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Solo #11: Q.S. Serafijn’ [27/1 tot 5/3]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com 
do-zo 13-18u
❑ Victor Yudaev [3/2 tot 5/3]

A Gallery Named Sue
Noordeinde 18a – 06-12362110 
do-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘In form – Works on paper’ – Hernan 
Ardila, Nathalie Duivenvoorden, Miranda 
Meijer [tot 19/3] 
❑ ‘Endless possibilities’ – Guido Winkler 
[tot 19/3] 
❑ John Tallman [tot 12/2]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44 
di-zo 11-18u
❑ ‘T-shirt types. Op de rug gezien’ – 
Susan Barnett [tot 5/3] 
❑ ‘Standpunten’ – Werner Bischof 
(1916-1954) [tot 12/3] 
❑ ‘Nacht ontwaakt’ – Nan Goldin, Koos 
Breukel, Leonard Freed, Awoiska van der 
Molen, Gilbert Fastenaekens... [tot 26/2] 
❑ ‘Ask the Dusk’ – Lara Gasparotto [tot 
26/2]

Galerie Helder
Tasmanstraat 188 – 070-3466309 
do-vr 12-17, za-zo 13-17u
❑ ‘Out of time, out of space’ – Frank van 
der Salm / Rolf.fr [tot 5/2] 
❑ ‘Spring of Drawings’ – Niels Janssen, 
Romy Muijers, Guy Vording, Stephan van 
den Burg... [18/2 tot 26/3]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51 
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Push The Button’ – Nour-Eddine 
Jarram [tot 5/2] 
❑ ‘Tekeningen’ – Seekee Chung, Kim 
Hospers, Justin Wijers [19/2 tot 19/3]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98 
di-za 11-17u
❑ ‘Jerry Keizer (1938-2016), 
overzichtstentoonstelling met schilderijen 
en werken op papier’ [tot 11/2]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33 
di-zo 11-18u
❑ ‘Sol LeWitt (1928-2007). Een 
eerbetoon met internationaal 
toonaangevende kunstenaars’ – Sol 
LeWitt / Jose Dávila, Susan Hefuna, 
Esther Tielemans, Rana Begum [tot 
9/4/2019]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11 
di-zo 10-17u
❑ ‘Kijk! Glas’ [tot 12/3] 
❑ ‘Schilder van de ziel’ – Alice Neel 
(1900-1984) [tot 12/2] 
❑ ‘To Audrey with Love’ – Hubert de 
Givenchy [tot 26/3] 
❑ Rinus Van de Velde [tot 5/3] 
❑ ‘Piet Mondriaan en Bart van der Leck 
– De uitvinding van een nieuwe kunst’ 
[11/2 tot 21/5] 
❑ Lee Bontecou [25/2 tot 2/7]

❑ Jean-Luc Moulène [tot 20/2] ❑ ‘Prix 
Marcel Duchamp 2016’ – Kader Attia, 
Yto Barrada, Ulla von Brandenburg, 
Barthélémy Toguo [tot 30/1] ❑ ‘Brassaï 
– Graffiti’ [tot 30/1] ❑ Cy Twombly [tot 
24/4] ❑ ‘Gaston, au-delà de Lagaffe’ [tot 
10/4] ❑ ‘Hors Pistes 2017 : Traversées’ 
[25/1 tot 12/2] ❑ ‘La fabrique d’exils’ 
– Josef Koudelka [22/2 tot 22/5]

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
❑ ‘L’Observatoire de la lumière – Travail 
in situ’ – Daniel Buren [tot 30/4] 
❑ ‘Icônes de l’art moderne. La Collection 
Chtchoukine’ [tot 20/2]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41 
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ Eli Lotar (1905-1969) [14/2 tot 28/5] 
❑ ‘Somniculus’ – Ali Cherri [14/2 tot 
28/5] ❑ ‘Video ergo sum’ – Peter 
Campus [14/2 tot 28/5]

Le Plateau – Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 – (0)1 76 21 13 41 
wo-zo 14-19u, 1ste wo/maand 14-21u
❑ ‘Strange Days’ – Melvin Moti, Daniel 
Gustav Cramer, Nashashibi/Skaer, Xavier 
Antin, Ian Kiaer... [tot 16/4]

MAM – Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris
11-13 Av du Président Wilson 
01.53.67.40.00 
di-zo 10-18u, do 10-22u
❑ ‘You are my biggest inspiration’ – Eva 
& Adele [tot 26/2] ❑ ‘Sculpture as place, 
1958-2010’ – Carl Andre [tot 12/2] 
❑ ‘Rétrospective’ – Bernard Buffet 
(1928-1999) [tot 26/2] ❑ ‘L’art est une 
fête !’ – Karel Appel [24/2 tot 20/8]

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan – 1 53 01 86 60 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Peindre l’âme’ – Arnold Schönberg 
[tot 29/1] ❑ ‘Prix Maratier 2015’ – 
Moshe Ninio [tot 29/1] ❑ ‘Miqlat (Abri)’ 
– Sigalit Landau [tot 26/3]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14 
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Frédéric Bazille (1841-1870). La 
jeunesse de l’impressionnisme’ [tot 5/3] 
❑ ‘Beyond Stars. The Mystical 
Landscape’ – Gauguin, Denis, Monet, 
Hodler, Klimt, Munch, van Gogh, Lawren 
Harris, Tom Thomson, Emily Carr... [14/3 
tot 25/6]

Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 – 01 55 31 95 67 
di-zo 10-18u
❑ ‘L’oeil de Baudelaire’ [tot 29/1]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07 
wo-ma 9-18u
❑ ‘American Painting in the 1930’s – The 
Age of Anxiety’ [tot 30/1]

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

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13  
01.47.23.38.86 
wo-ma 12-24u
❑ ‘All Watched Over by Machines of 
Loving Grace’ – Marie Lund, Isabelle 
Cornaro, Michael E. Smith, Mika 
Tajima... [3/2 tot 8/5] 
❑ ‘Pan’ – Taro Izumi [3/2 tot 8/5] 
❑ Abraham Poincheval [3/2 tot 8/5]

Groot-Brittannië
Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58 
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘City Sculpture Projects 1972’ [tot 
19/2] ❑ ‘Roy Ascott: Form has 
Behaviour’ [25/1 tot 23/4]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23 
10-17u
❑ ‘In Focus: Tracey Emin and Francis 
Bacon’ [tot 3/9] ❑ Yves Klein [tot 5/3] 
❑ Edward Krasinski [tot 5/3] 
❑ Cécile B. Evans [tot 19/3]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘44’ – Omer Arbel [tot 18/4] 
❑ ‘Numina’ – Zarah Hussain [tot 25/1] 
❑ ‘The Vulgar. Fashion Redefined’ [tot 
5/2] ❑ ‘The Barbican Exhibition. The 
Fantastic Barbican World’ [tot 16/4] 
❑ ‘Incoming’ – Richard Mosse [15/2 tot 
23/4]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00 
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Maíno’s Adorations: Heaven on Earth’ 
[tot 29/1] ❑ ‘Australia’s Impressionists’ 
[tot 26/3] ❑ ‘Cagnacci’s Repentant 
Magdalene’ [15/2 tot 21/5]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000 
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Surface Cutting. Art Sales at the RA’ 
[tot 20/2] ❑ ‘Intrigue: James Ensor by 
Luc Tuymans’ [tot 29/1] ❑ ‘Academicians 
in Focus: Olwyn Bowey RA’ [tot 27/3] 
❑ ‘Premiums: Interim Projects 2017’ 
[27/1 tot 5/2] ❑ ‘Revolution: Russian Art 
1917–1932’ [11/2 tot 17/4] 
❑ ‘America after the Fall: Painting in the 
1930s’ [25/2 tot 4/6]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 
10-18u
❑ Paul Nash [tot 5/3] ❑ Rachel Maclean 
[tot 2/4] ❑ David Hockney [9/2 tot 29/5]

The Open Boat
Tamara Dees

Officiele opening: vrijdag 13 januari 17:00 - 19:00
Prinsestraat 53, Den Haag
www.twelvetwelve.gallery 
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Livingstone Gallery
Anna Paulownastraat 70 A/B 
070 3609428 
wo-za 12-17u
❑ ‘Special Collaborations (INTNL)’ – 
Albrecht Genin, Günther Forg, Jörg 
Immendorff, Louise Bourgeois, Robert 
Rauschenberg, Sol LeWitt [tot 18/3] 
❑ ‘The Broken Promised Land – 
schilderijen’ – Arie van Geest [tot 18/3] 
❑ ‘Preview Art Rotterdam’ – Jan 
Wattjes, Raquel Maulwurf, Zhivago 
Duncan [tot 18/3]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186 
do-zo 13-17u
❑ ‘About Robert Rino’ – Rinus Van de 
Velde [5/2 tot 26/3]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP 04 – Bodyscanning’ – Peter 
Bogers [tot 15/2] ❑ ‘PP 05 – In Orde / 
een rationele benadering’ – Jaap van den 
Ende [19/2 tot 16/4]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
❑ ‘Attempts To Read The World 
(Differently): Three Exhibitions in Five 
Acts’ – Max de Waard, Monira Al Qadiri, 
Jean Katambayi Mukendi [tot 5/3] 
❑ ‘OpZicht: Doris Hardeman’ [tot 14/3] 
❑ ‘Ondertussen: Ana Guedes’ [tot 12/3]

twelve twelve gallery
Prinsestraat 53 – 06 38020338 
wo-za 11-18u
❑ ‘The Open Boat’ – Tamara Dees [tot 
26/2]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59 
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘the Artists in their Own Words I’ – 
Wilfried Huet, Andreas Slominski & 
Joseph Beuys [tot 26/2]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359 
wo-zo 12-18u
❑ ‘GAGARIN the Artists in their Own 
Words I – See How The Land Lays’ – 
Suchan Kinoshita, Guillaume Bijl, Edith 
Dekyndt, Javier Téllez... [tot 26/2]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828 
wo-zo 11-17u
❑ ‘The Life of Lines’ – Robbie 
Cornelissen [tot 5/3]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143 
wo-zo 11-17u
❑ ‘Groepstentoonstelling: ‘Modus 
Operandi’’ [tot 5/3]

Eindhoven

MU
Emmasingel 20 – 040 296 16 63 
ma-vr 10-18u, za 11-17u, zo 13-17u
❑ ‘Fluid Matter. Liquid and Life in 
Motion’ – Tarah Rhoda, Teresa van 
Dongen, Pei-Ying Lin, Inés Cámara 
Leret... [tot 26/2]

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
Willemstraat 27 – (0)408433854 
do-zo 13-17u
❑ ‘That What Makes Us Human’ – 
Marjolijn Dijkman [tot 26/2]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00 
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie NU’ [tot 9/4] 
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 3/9] ❑ ‘Pracht und 
Prinzip – Bauhaus en Wiener Werkstätte 
ontmoeten Van Abbe’ – Bas van Beek [tot 
26/3] ❑ ‘The Intimate Earthquake 
Archive’ – Sissel Marie Tonn [tot 26/3] 
❑ ‘How to Motivate Someone to Leave 
Voluntarily ‘ – Robert Glas [tot 19/2] 
❑ ‘Positions #3’ – Rossella Biscotti, 
Duncan Campbell, Maryam Jafri, Natasja 
Kensmil [tot 5/3] ❑ ‘Victor Goppe: 
Making Books ‘ [tot 16/4] ❑ ‘Fragments’ 
– Lidwien van de Ven [28/1 tot 9/4]

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00 
di-zo 10-17u
❑ ‘Op klare toon’ – Johan van Hell 
(1889-1952) [tot 12/2]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
❑ ‘Capita Selecta – collectie 
hedendaagse kunst’ [tot 29/1] 
❑ ‘Something to believe in’ – Joost van 
den Toorn [tot 29/1] ❑ ‘Zeefdrukken uit 
eigen collectie’ [tot 29/1] 
❑ Ruloff Manuputty (1926-2002) [tot 
9/4] ❑ ‘After Rodin’ – Erwin Olaf [tot 
30/4] ❑ ‘Genius at Work’ – Auguste 
Rodin (1840-1917) [tot 30/4] 
❑ ‘Hide & Seek’ – Maarten Baas [18/2 
tot 24/9]

Haarlem

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75 
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ Richard Tuttle [tot 7/5] 
❑ ‘Allegory of Transience’ – Evelyn 
Taocheng Wang [tot 7/5] 
❑ ‘The Words and Days (mud gezaaid, 
free range)’ – Kasper Bosmans [tot 7/5]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75 
di-za 11-17u zo 12-17u
❑ ‘Hollandse meesters uit Boedapest’ 
[tot 12/2]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200 
ma-vr 9-17u
❑ ‘Schunck collectie’ – Hadassah 
Emmerich, Evi Vingerling, Alice 
Nikitinova, Tanja Ritterbex... [tot 10/2]

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200 
di-zo 11-17u
❑ ‘Muurschildering in trappenhuis’ – 
Roland Schimmel [tot 16/7] 
❑ Aad de Haas [tot 29/1] 
❑ ‘Parkstad Limburg Prijs 2016’ – 
Sanne Vaassen [tot 19/3]

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie – Kasteel Het 
Nijenhuis
‘t Nijenhuis 10 – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Leap of Faith’ – Joseph Klibansky 
[28/1 tot 14/5] 
❑ Werner Tübke (1929-2004) [28/1 tot 
14/5]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘De hindelooper kamer’ – John Bock 
[tot 29/1] 
❑ ‘Alma-Tadema – Klassieke Verleiding’ 
[tot 7/2]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90 
di-zo 11-17u
❑ ‘My stories of Painting ‘ – Cai 
Guo-Qiang [tot 1/5] 
❑ ‘Floors & walls / from ground’ – Ton 
Boelhouwer [tot 2/4] 
❑ ‘Aura’ – Hao Liang [tot 11/6] 
❑ ‘Illusion and Revelation: collectie 
Bonnefantenmuseum’ – Monika Baer, 
Thomas Hirschhorn, René Daniëls, Laura 
Lima, Pierre Huyghe, Joëlle Tuerlinckx... 
[tot 27/11] 
❑ ‘Illusion and Revelation’ – Ernst 
Caramelle [tot 27/11]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07 
di-zo 11-17u
❑ ‘Marres Currents #4: Running Time 
– groepstentoonstelling van kunstenaars 
die recent afstudeerden in België, het 
Duitse Ruhrgebied en het zuiden van 
Nederland’ [tot 12/2] 
❑ ‘The Painted Bird – geregisseerd door 
Gijs Frieling / soundtrack: Frank Koolen / 
publicatie: Charlott Markus’ – Klaas 
Kloosterboer, Evi Vingerling, Natasja 
Kensmil, Sarah Verbeek, Cian Yu Bai... 
[10/3 tot 13/8]

Middelburg

De Vleeshal & de kabinetten van de 
vleeshal
Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00 
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ Noa Eshkol [tot 19/3] 
❑ Adriano Amaral [26/2 tot 14/5]

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 maart 2017. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór
15 februari 2017 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on March 15th, 2017.
Please send your information before
February 15th, 2017 to: Postbus 1428,
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Schiedam

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57 
di-zo 10-17u
❑ ‘Match Maker ‘ – Geert Mul [tot 12/2] 
❑ ‘Eye attack: op art en kinetische kunst: 
1950-1970’ [25/2 tot 18/6]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00 
di-zo 11-17u, derde do/maand 11-20u
❑ ‘FUTURE’ – David Claerbout [tot 
29/1] 
❑ ‘I’ll Close My Eyes’ – Callum Innes 
[tot 26/2] 
❑ ‘The Arch of Belief’ – Eylem Aladogan 
[tot 26/3] 
❑ ‘Ascent’ – Fiona Tan [11/2 tot 11/6]

TextielMuseum
Goirkestraat 96 – 013 536 74 75 
di-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Co-Creatie – In het TextielLab’ [tot 
12/3] 
❑ ‘Switch / Dutch Design on the move 
1990 – 2015’ [tot 12/3] 
❑ ‘Schitterend / Damast en Glas van 
Klassiek tot Art Deco’ [tot 29/10] 
❑ ‘Rafelranden van Schoonheid’ – 
Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan 
Groot Antink, Tanja Smeets, Karin van 
Dam [tot 28/5]

Utrecht

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25 
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future vocabularies / Instituting 
otherwise – Learning Laboratories: 
samengesteld door Tom Holert’ – 
Hartmut Bitomsky, Harun Farocki, 
Wendelien van Oldenborgh, Florian 
Zeyfang, Alexander Schmoeger, Lisa 
Schmidt-Colinet... [tot 5/2] 
❑ ‘Future vocabularies / Instituting 
otherwise – Seminar (ontwikkeld door 
Henk Slager)’ – Falke Pisano, Jeremiah 
Day, Job Koelewijn, Inci Eviner, Sarah 
Pierce... [11/3 tot 21/5]

Casco
Nieuwekade 213-215 – 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
❑ ‘Age Lines – Organized By Staci Bu 
Shea, Curatorial Fellow At Casco’ – 
Kerry Downey, Alexis Pauline Gumbs, 
Ilyana Ritchie, Mia You [tot 29/1] 
❑ ‘To Become Two’ – Alex Martinis Roe 
[tot 29/1]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 – 030.236.23.62 
di-zo 11-17u
❑ ‘Rietveld en Van Baarencollectie Kunst 
en vormgeving 1915-1930’ [tot 
31/12/2019] 
❑ ‘De Wereld van Utrecht – Topstukken 
uit de vijf collecties’ – Abraham 
Bloemaert, Jan van Scorel, Gerrit 
Rietveld, Pyke Koch, Marlene Dumas, 
Bas Kosters... [tot 30/4/2020] 
❑ ‘How the World Occurs’ – Craigie 
Horsfield [tot 5/2] 
❑ ‘Remembering’ – Jhonie van Boeijen 
[tot 12/4] 
❑ ‘Jong geleerd! An intimate eye. 
Collectie Swagemakers’ [27/1 tot 7/5] 
❑ ‘Rietvelds Meesterwerk: Leve de 
Stijl!’ [4/3 tot 11/6]

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660 
11-17u
❑ ‘Say Cheese!’ – Martin Creed [tot 7/5]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590 
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u
❑ ‘Yume no uchi (In een droom)’ – Koen 
Vermeule & Joris Geurts [tot 29/1]

Zwolle

Museum de Fundatie – Paleis aan de 
Blijmarkt
Blijmarkt 18-20 / Paleis aan de 
Blijmarkt – 0572.38.81.88 
di-zo 11-17u
❑ ‘Leap of Faith’ – Joseph Klibansky 
[28/1 tot 14/5] 
❑ Werner Tübke (1929-2004) [28/1 tot 
14/5]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Cinéma mon amour. Film in Art’ 
– Stan Douglas, Douglas Gordon, Sam 
Taylor-Johnson, Candice Breitz, Janet 
Cardiff & George Bures Miller... [tot 
17/4] 
❑ Selina Baumann [tot 17/4]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00 
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ Monet [tot 28/5] 
❑ ‘The Original. Permanent Collection 
– 20th birthday I’ [5/2 tot 7/5]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19 
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u
❑ ‘A Passion To A Principle’ – Lynette 
Yiadom-Boakye [tot 12/2] 
❑ ‘Shared Eye’ – Sadie Benning [10/2 
tot 30/4] 
❑ ‘Havoc in the Heavenly Kingdom’ – 
Maria Loboda [24/2 tot 14/5]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62 
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Nothing for eternity’ – Joëlle 
Tuerlinckx [tot 26/2] ❑ ‘Manor Art 
Award 2016 – Freedom in Danger’ – 
Johannes Willi [tot 12/3] ❑ ‘/ ILK’ – 
Catharina van Eetvelde [tot 12/3] 
❑ ‘Geschichte vergenwärtigt; Ruinen und 
antike Paläste in Radierungen des 16. 
Jahrhunderts’ [tot 9/4]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40 
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Cantonale Berne Jura / Archiv 
Netzwerk Kunsthalle’ [tot 29/1] 
❑ ‘The Living Wedge’ – Michael Krebber 
[18/2 tot 30/4]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44 
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Bern’s Lost Altar. Niklaus Manuel and 
The Panels of Dominican Church in Bern’ 
[tot 30/4] ❑ ‘Liechtenstein. The Princely 
Collections’ [tot 19/3] 
❑ ‘... just as a Sideline’ – Ted Scapa [tot 
19/2] 
❑ ‘Masterpieces of the Collection’ [tot 
16/7] ❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry Fox 
(1943–2008) [10/3 tot 5/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01 
di-zo 10-17u
❑ ‘Paul Klee and the Surrealists’ [tot 
12/3] ❑ ‘Paul Klee. Dichter und Denker’ 
[tot 26/11]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09 
wo-za 15-20u30, zo 14-18u
❑ ‘Retrospektive des Alleinseins’ – 
Patrick Blank & Mischa Christen [tot 
12/2] ❑ ‘Guernopolis’ – M.S. Bastian & 
Isabelle L. [tot 12/2] 
❑ ‘Sechsunddreissigminus’ – Laurina 
Fässler, Maude Schneider, Dimitra 
Charamadas, Irene Bisang... [18/2 tot 
19/3]

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘and she will say: hi her, ailleurs to 
higher grounds...’ – Laure Prouvost [tot 
12/2] ❑ ‘Jahresausstellung 
Zentralschweizer Kunstschaffen’ [tot 
12/2] ❑ Sabrina Labis [tot 12/2] 
❑ ‘Collage’ – Frauke Dannert [tot 12/2] 
❑ ‘Ten Rooms, Forty Walls, One Thousand 
and Fifty-nine Square Metres’ – Claudia 
Comte [4/3 tot 18/6] ❑ ‘Von früh bis 
spät. Bilder des Alltags aus der 
Sammlung’ [4/3 tot 26/11]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Echo’ – Jungjin Lee [tot 29/1] 
❑ ‘Panorama’ – Francesco Jodice [11/2 
tot 7/5]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32 
wo-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ ‘Hands Dripping Red With Sunrise’ 
– Daniel Karrer [tot 29/1] 
❑ Olga Titus [5/3 tot 23/4]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62 
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘L’après–midi d’un faune’ – Ker-Xavier 
Roussel (1867–1944) [tot 2/4] 
❑ ‘Floor Wall Ceiling’ – Joel Shapiro [tot 
17/4] 
❑ Antonio Calderara (1903–1978) [11/2 
tot 30/4]

Zürich

Kunsthalle Zürich
Limmatstraße 270 – 044 272 15 15 
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u
❑ ‘Demo’ – Phyllida Barlow [tot 19/2] 
❑ ‘Speak, Lokal’ – Sarnath Banerjee, 
Sally Schonfeldt, Samsul Alam Helal, 
Shirin Yousefi... [4/3 tot 7/5]

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84 
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Vibrant Metropolis/Idyllic Nature: The 
Berlin Years’ – Ernst Ludwig Kirchner 
[10/2 tot 7/5]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50 
di,wo-vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 
10-17u
❑ ‘20. An Exhibition in Three Acts. 
Museum Revisited: 1996–2016’ [tot 5/2] 
❑ ‘20. An Exhibition in Three Acts. 
Collection Revisited: 1960-1982’ [tot 
27/11] ❑ ‘Principles of Admitting’ – 
Karla Black [tot 5/2] 
❑ ‘you you you’ – Liz Magor [18/2 tot 
7/5]

Museum Bellerive
Höschgasse 3 – 043 446 44 69 
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Couleurs Désert – Carpet Art from 
Morocco’ [tot 29/1]

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67 
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Les Suisses de Paris – Graphic Design 
and Typography’ [tot 19/3] 
❑ ‘Esprit Français – Cultural Posters 
from France’ [tot 19/2] 
❑ ‘Film Implosion! Schweizer 
Filmexperimente’ [3/2 tot 9/4] 
❑ ‘Macht Ferien!’ [4/3 tot 9/7]

Zeeuws Museum
Abdij (plein) – (0) 118 65 30 00 
di-zo 11-17u
❑ ‘Handwerk – stoelenmaker Caspar 
Labarre, Historische Scheepswerf C.A. 
Meerman en leerlingen van Het Goese 
Lyceum’ [tot 15/6] ❑ ‘Het Kunstmuseum. 
Van Zadkine tot Vaarzon Morel’ [tot 
29/10] ❑ ‘Uyt eygen ervarentheyd. De 
wondere insectenwereld van Johannes 
Goedaert’ [tot 29/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u (beeldentuin open tot 
16u30)
❑ Jos Kruit [tot 5/2] 
❑ ‘De vroege Van Gogh: werk tegen de 
onverschilligheid in’ [tot 9/4] 
❑ ‘Move on’ – Gerrit van Bakel, Tom 
Claassen, Constant, Martin van Oel, 
Panamarenko, Carel Visser [tot 23/4] 
❑ ‘How to handle a Trowel – Claes 
Oldenburg: Trowel (Troffel), 1971’ [tot 
2/4]

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44 
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Traveling’ – Hamza Halloubi [tot 29/1]

Galerie Hommes
Charloisse Kerksingel 14 
06 24 71 51 44 
do-za 14-18u
❑ ‘What’s the difference between me and 
you’ – Astrid de Pauw, Ingrid van der 
Hoeven [tot 24/2]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00 
di-za 11-17u, do 11-21u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12] 
❑ ‘Rijk aan Ontwerpkracht’ [tot 5/2] 
❑ ‘Sleep Mode – The Art of the 
Screensaver’ – Rafaël Rozendaal [27/1 
tot 25/6] ❑ ‘Designing the Surface 
(curatoren: Chris Kabel, Jannetje in ’t 
Veld en Toon Koehorst)’ [27/1 tot 25/6] 
❑ ‘The Transylvania Archive’ – Marta 
Volkowa en Slava Shevelenko [27/1 tot 
25/6] ❑ ‘Architecture of Appropriation’ 
[27/1 tot 5/6]

Huis Sonneveld
Jongkindstraat 12 – 010 4401200 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Opera-House’ – Dominique 
Gonzalez-Foerster [tot 5/3]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301 
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘A Different Vision on Fashion 
Photography’ – Peter Lindbergh [tot 
12/2]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400 
di-zo 11-17u
❑ ‘Gispen Specials – De klant is koning’ 
[tot 26/2] 
❑ ‘Sensory Spaces 10’ – Olaf Nicolai [tot 
29/1] 
❑ ‘Surrealism and Beyond’ – Breton, 
Duchamp, Picabia... Leo Copers, Otto 
Tschumi, Robert Gober, Scott King, Gavin 
Turk... [tot 29/1] 
❑ ‘Een handschoen. Grafiek van Max 
Klinger’ [28/1 tot 14/5] 
❑ ‘Mad About Surrealism – Dalí, Ernst, 
Magritte, Miró... from the Collections of 
Roland Penrose, Edward James, 
Gabrielle Keiller and Ulla and Heiner 
Pietzsch’ [11/2 tot 28/5]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05 
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Jan Cremer’ 
[tot 20/8] ❑ ‘Europa. What Else? ‘ – 
Nico Bick, Otto Snoek, Henri 
Cartier-Bresson [28/1 tot 7/5]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98 
di-zo 11-18u
❑ ‘Dolf Henkes Prijs 2016’ – Daan 
Botlek, Rana Hamadeh, Rory Pilgrim, 
Katarina Zdjelar [tot 19/2]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44 
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘The Music of Ramón Raquello and his 
Orchestra’ – Eric Baudelaire [27/1 tot 
7/5] ❑ ‘the wet wet wanderer’ – Laure 
Prouvost [27/1 tot 9/4] 
❑ ‘the king, the door, the thief, the 
window, the stranger, the camera’ – Judy 
Radul [10/2 tot 7/5]
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Personalia

Koen Brams Onderzoeker, curator en publicist. Initiator 
van The Mobile and Temporary Studio for Research and 
Production. Samensteller van de Encyclopedie van fictieve 
kunstenaars (Nijgh & Van Ditmar, 2000; Eichborn Verlag, 
2003; JRP/Ringier, 2011). Recente publicatie: Opus 1. The 
Artist’s Beginnings (redactie i.s.m. Ulrike Lindmayr en Dirk 
Pültau), Amsterdam, Roma Publications, 2015. Recente 
tentoonstelling: Jef  Cornelis – TV works (1964-1997) / Jef  
Cornelis – Obras de Televisão (1964-1997), Galeria da 
Culturgest, Porto, 23 mei – 29 augustus 2015.

Birgit Cleppe Studeerde burgerlijk ingenieur-architect aan 
de Universiteit Gent en de Politecnico di Milano. Momenteel 
is ze als doctoraatsstudent verbonden aan de Vakgroep 
Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, waar ze een 
proefschrift voorbereidt over naoorlogse Europese experi-
mentele kunstdocumentaires (promotor: Steven Jacobs).

Steven Jacobs Kunsthistoricus en auteur van onder meer 
The Wrong House: The Architecture of  Alfred Hitchcock (2007) 
en Framing Pictures: Film and the Visual Arts (2011). Hij is 
als docent verbonden aan Universiteit Gent en Universiteit 
Antwerpen.

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

Tineke Reijnders Is onafhankelijk kunsthistoricus/criti-
cus en schrijft vooral over hedendaagse fotografie en over de 
geschiedenis van kunstenaarsinitiatieven. Haar actuele 
onderzoek betreft de jaren zeventig in Amsterdam. Zij werkt 
aan teksten voor een website en een boek over het kunste-
naarsinitiatief  In-Out Center (Amsterdam, 1972-1974) en 
de door Ulises Carrión geïniteerde galerie/boekwinkel Other 
Books and So (Amsterdam, 1975-1978).

Wolfgang Ullrich Leeft in Leipzig en München. Vanaf  1986 
studies Filosofie, Kunstgeschiedenis, Logica/Weten schaps-
theorie en Germaanse filologie in München. Hij schreef  een 
scriptie over Richard Rorty (1991) en promoveerde over het 
late werk van Martin Heidegger (1994). Van 1997 tot 2003 
bekleedde hij een assistentschap Kunst geschiedenis aan de 
Akademie der Bildenden Künste te München. Daarna was hij 
gastprofessor aan de Hoch schule für Bildende Künste te 
Hamburg en aan de Staatliche Hochschule für Gestaltung te 
Karlsruhe. Aan dit laatste instituut was hij van 2006 tot 
2015 hoogleraar voor Kunst wetenschap en Mediatheorie. 
Hij is actief  als auteur, cultuurwetenschapper en adviseur 
(zie ook ideenfreiheit.wordpress.com).

Bart Verschaffel Filosoof. Hij is als gewoon hoogleraar 
verbonden aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw 
van de Universiteit Gent. Recente boekpublicaties: Van 
Hermes en Hestia. Over Architectuur (tweede vermeerderde 
uitgave, Gent, A&S Books, 2010); De zaak van de kunst. Over 
kennis, kritiek en schoonheid (Gent, A&S Books, 2011).
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Bart Verschaffel – On the Ugly
Beauty and ugliness are usually seen as positive and negative 
versions of  the ‘aesthetic judgment’. But in this text Bart Verschaffel 
argues that ‘the ugly’ and ‘the beautiful’ should not be seen as 
extreme poles of  the same continuum and that although ‘the ugly’ 
can be integrated in an experience of  beauty – as happens in much 
modern art – the experience of  ugliness is fundamentally different 
from that of  beauty, entailing a digestion of  primary emotions 
and reactions that precede the aesthetic and are connected to (the 
experience of) the threat of  the monstrous and the infection of  the 
formless. Verschaffel illustrates the pre-aesthetic origins of  ‘the 
ugly’ with two childhood memories recounted by Paul Valéry in 
his Inspirations méditerranéennes. He argues that Valéry teaches us 
what (especially modern) art ‘does’: transforming the disgusting 
and the formless into a digestible spectacle, in which horror/
disgust and beauty/fascination are inextricably mixed. 
Beauty – Aesthetics – Ugliness – Paul Valéry

Koen Brams – Marcel Broodthaers, 1970. ‘Le but de l’art 
est commercial. Mon but est également commercial. Le but 
(la fin) de la critique est tout aussi commercial.’
This text discusses the first exhibition organized by Galerie MTL 
(a key Belgian gallery that promoted ‘conceptual art’), a show by 
Marcel Broodthaers that ran from 13 March to 10 April 1970. 
Brams analyses Broodthaers’ use of  repetition in this show and 
the interest it demonstrates in the erosion of  meaning. He argues 
that the artist shared this interest with the gallery owner, Fernand 
Spillemaeckers. He goes on to show that Broodthaers’ first MTL 
show can be seen as a revised version of  his debut as a visual artist 
in Galerie Saint Laurent six years earlier (Brussels, 1964): in both 
shows ‘old’ materials of  Broodthaers (such as the poems he used 
to write before 1964) are processed; both shows critique the art 
market and comment on the gallerist who invited the artist.
Marcel Broodthaers – conceptual art – Galerie MTL (Brussels, 
1970-1979) – Fernand Spillemaeckers

Fieke Konijn – Tinguely in the Stedelijk Museum, installa-
tion as interpretation
This text analyses the exhibition Jean Tinguely – Machine Spectacle, 
which is now running at the Stedelijk Museum, Amsterdam. 
Konijn praises the exhibition for its ‘performative strategies’ 
developed in order to compensate for the fact that these kinetic 
works are not allowed to ‘work’ (i.e. move). At the same time she 
criticizes the show for overemphasizing Tinguely’s historic relation 
with the Stedelijk Museum and downplaying his important 
connections with other curators and institutions.
kinetic art – modern art – Stedelijk Museum Amsterdam – Jean 
Tinguely

Tineke Reijnders – Robert Filliou in Antwerp. ‘The secret 
of  permanent creation’
This text discusses a recent overview of  the work of  French artist 
Robert Filliou at the Museum of  Contemporary Art of  Antwerp 
(M HKA). A subtext running through Reijnders’ discussion is the 
impossibility of  capturing Filliou’s mercurial ideas through his 
material art works. The author praises the museum for publishing 
the book Robert Filliou – The Secret of  Permanent Creation, which 
contains the artist’s unedited conversations with critic/editor 
Irmeline Lebeer in August 1976 in Flayosc (France). 
Robert Filliou (1926-1987) – Museum of  Contemporary Art, 
Antwerp (M HKA)

Birgit Cleppe & Steven Jacobs – The Louvre and the art film 
as museum critique
This text discusses eight films – documentaries and experimental 
films – on the Louvre in Paris. The authors explain how these films 
deal with two transformations the museum underwent, one from 
the 1930s to the 1950s, the other from the late 1980s onwards. 
Cleppe and Jacobs argue that the films made during the first 
period – Rubens et son temps (René Huyghe, 1938), Les Pierres vives 
(Fernand Marzelle, 1951)… – can be read as representations of  an 
ideal museum visit. On the other hand, more recent essayistic films 
(or artists’ films) – La Ville Louvre (Nicolas Philibert, 1990), Visite au 
Louvre (Jean-Marie Straub & Danièle Huillet, 2003)… – critically 
reflect on the ‘postmodern Louvre’. The authors conclude with a 
comment on Francofonia (Alexander Sokurov, 2015), a film which 
synthesizes the two key periods in the history (of  transformations) 
of  the Louvre.
Art documentary – institutional critique – Louvre

Wolfgang Ullrich – How the work of  art critics and art his-
torians is made impossible
This texts recounts how artists in recent times have used their 
copyright in a new manner – to control the public image of  their 
oeuvre. Ullrich argues that much critical work and art historical 
research tends to be undermined or even made impossible by these 
new practices. At the same time, he argues that these attempts 
are rendered senseless and devoid of  meaning as a result of  the 
anarchistic way in which reproductions of  art works are used on 
the internet. 
authorship – contemporary art – copyright
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