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‘Vlakken’ worden steeds belangrijker dan 
‘lijnen’, constateert Flusser in de ope-
ningstekst van dit nummer, een essay dat 
voor het eerst verscheen in 1973. Minder 
flusseriaans geformuleerd: (tweedimen-
sionale) beelden winnen aan belang ten 
opzichte van (lineaire) tekst. Voor Flusser 
staan tekst/lijnen en beelden/vlakken 
voor een totaal andere manier om zich tot 
de wereld te verhouden: lijnen construe-
ren de wereld op een historische manier, 
‘als een reeks opeenvolgingen, in de vorm 
van een proces’; vlakken verbeelden de 
wereld op een a-historische manier, name-
lijk ‘met behulp van statische beelden’. Is 
het ene beter dan het andere? Neen, want 
beide denkwijzen vervreemden ons van 
de werkelijkheid, aldus Flusser, al doen 
ze dat op een andere manier: lijn-denken 
wordt steeds schraler naarmate het aan 
(conceptuele) precisie wint, terwijl het 
(veel rijkere) beelddenken de neiging 
heeft om zich in de plaats te stellen van de 
werkelijkheid – wat door de perfectione-
ring van de technische media steeds mak-
kelijker wordt. Die dubbele vervreemding 
vormt voor Flusser dan ook het symptoom 
van een heuse crisis. Tegelijk ziet hij een 
tendens die het tij zou kunnen doen ke-
ren: met de hulp van (destijds) ‘nieuwe 
media’ als tv en video worden afbeeldin-
gen steeds vaker met ‘de temporaliteit van 
regels tekst’ verrijkt; het beeld-denken 
lijkt bezig om het lijn-denken in zich op te 
nemen! Daardoor zou dat beeld-denken 
‘objectief, bewust en ondubbelzinnig […] 
kunnen worden en tegelijkertijd rijk-
geschakeerd blijven’ en dat zou ervoor 
zorgen dat we onze ‘realiteitszin’ voor 
een deel herwinnen. Het prikkelende aan 
Flussers betoog is dat het met tal van ont-
wikkelingen resoneert die zich inmiddels 
hebben doorgezet: de exponentiële groei 
van de beeldcultuur, of  sommige vormen 
van ‘postconceptuele’ kunst die effectief  
het conceptuele ‘lijn-denken’ in ‘vlak-
denken’ heeft geïncorporeerd… Maar het 
gevoel van herkenning bekruipt ons – 
jammer genoeg – nog het meest als Flusser 
het toekomstscenario oproept dat zich zal 
voltrekken indien het beeld-denken er 
níét in slaagt om het lijn-denken in zich 
op te nemen: ‘een algehele depolitisering, 
inactivering en vervreemding van de 
mens, de overwinning van de consump-
tiemaatschappij en het totalitarisme van 
de massamedia’. Is het overdreven om te 
stellen dat Flusser hiermee, zonder dat 
uiteraard zelf  te voorzien, een alterna-
tieve verklaring geeft voor de successen 
van Trump & co? 
 Christophe Van Gerrewey reconstrueert 
de hallucinante voor- en nageschiedenis 
van het eerste belangrijke gerealiseerde 
ontwerp van OMA & Rem Koolhaas: het 
Nederlands Danstheater, dat na twee af-
geblazen ontwerpen (voor Scheveningen) 
in zijn derde – en opvallend ‘beeldmatige’ 
– versie werd gerealiseerd aan het Spui in 
Den Haag. Destijds werd het gebouw door 
de collectieve architectuurpers bejubeld, 
maar vorig jaar ging het prompt tegen de 
vlakte. ‘Kan een land dat geruisloos het 
debuut afbreekt van zijn belangrijkste 
naoorlogse architect nog beweren over 
een architectuurcultuur te beschikken’, 
vraagt Van Gerrewey zich af. 
 Twee auteurs buigen zich telkens over 
één fotografisch oeuvre. Stéphane Symons 
analyseert het werk van de Amerikaanse 
fotograaf  Saul Leiter en zijn eigenzinnige 
verhouding tot de zogenaamde ‘straat-
fotografie’. Steven Humblet bezocht de 
tentoonstelling Wolfgang Tillmans: 2017 
in Tate Modern en analyseert de ‘licha-
melijke verhouding tot de wereld en het 
fotografische beeld’ die het oeuvre van de 
Duitse fotograaf  kenmerkt.
 In het zog van zijn grensverleggende 
tekst over de beeldbronnen van James 
Ensor, analyseert Bart Verschaffel de 
strategieën van de kunstenaar om – via 
de randzones van het beeldvlak – de on-
tologische stabiliteit van het beeld aan te 
tasten. En Hanneke Grootenboer ontdekt 
– paradoxaal – een sublieme dimensie in de 
piepkleine stillevens van Adriaen Coorte 
(1665–1707): turend naar deze beschei-
den tafereeltjes realiseren we ons ‘hoe 
groots en onmetelijk het kleine kan zijn’.

Thomas Ruff

zycles 3042, 2008

VILÉM FLUSSER

Vlakken worden steeds belangrijker in onze 
omgeving. Denk aan tv-schermen, posters, 
de pagina’s van een tijdschrift. Vroeger 
waren dergelijke vlakken zeldzamer. In het 
verleden werden mensen omringd door 
foto’s, schilderijen, tapijten, vitreaux, rots-
schilderingen, maar die vlakken kwamen 
niet in de aantallen voor als de vlakken die 
we vandaag de dag om ons heen zien, en 
hadden ook niet hetzelfde belang. Daarom 
was het toen niet zo urgent als het nu is om 
te begrijpen welke rol vlakken in het mense-
lijk bestaan spelen. Vroeger speelde er nog 
een ander probleem, dat van veel grotere 
betekenis was: het ging erom te begrijpen 
wat de betekenis van lijnen was. Sinds de 
‘ontdekking’ van het alfabetische schrift, 
dus vanaf  het moment waarop het westerse 
denken zich expliciet begon te uiten, dron-
gen geschreven lijnen zich van alle kanten 
zo aan de mens op dat een verklaring onont-
beerlijk werd. Eén ding was duidelijk: die 
lijnen stonden voor de driedimensionale 
wereld waarin we leven, handelen en lijden, 
maar hoe?
 We kennen de antwoorden die op die 
vraag zijn gegeven, waarbij het cartesiaan-
se voor de moderne beschaving doorslagge-
vend was. In die opvatting zijn lijnen dis-
coursen bestaande uit punten, waarbij elk 
punt symbool staat voor iets in de echte 
wereld (een ‘concept’). Lijnen symboliseren 
die wereld zodoende door haar te projecte-
ren als een reeks opeenvolgingen, in de 
vorm van een proces. Het westerse denken 
is ‘historisch’ in de zin dat het de wereld in 
lijnen, en daarmee als een proces voorstelt. 
Het kan geen toeval zijn dat het historische 
gevoel voor het eerst tot uitdrukking werd 
gebracht door joden, het volk van het boek, 

van het lineaire schrift met andere woor-
den. Maar we moeten ook niet overdrijven, 
want slechts een enkeling kon lezen en 
schrijven, en de ongeletterde massa wan-
trouwde (en pour cause) de lineaire historici-
teit van geleerden en schrijvers, die de 
samenleving manipuleerden. Door de uit-
vinding van de drukkunst werd het alfabet 
evenwel gemeengoed en je zou kunnen zeg-
gen dat het lineair-historische bewustzijn 
van de westerse mens pakweg de afgelopen 
honderd jaar het klimaat van onze bescha-
ving heeft bepaald.
 Dat is vandaag niet langer het geval. 
Hoewel geschreven lijnen vaker voorkomen 
dan ooit te voor, worden ze voor de meeste 
mensen steeds minder belangrijk dan vlak-
ken. (We hebben geen profeten nodig om te 
voorspellen dat de ‘eendimensionale mens’ 
zijn langste tijd heeft gehad.) Maar wat heb-
ben die vlakken dan te betekenen? Dat is de 
vraag. Natuurlijk kunnen we zeggen dat ze 
de wereld verbeelden, net zoals lijnen dat 
doen. Maar hoe doen ze dat? Verbeelden ze 
de wereld op adequate wijze, en zo ja, op 
welke manier? En is de wereld die ze verbeel-
den ‘gelijk’ aan de wereld die verbeeld wordt 
door geschreven lijnen? Het probleem is 
erachter te komen welke overeenstemming 
er bestaat tussen vlakken en wereld ener-
zijds, en vlakken en lijnen anderzijds. Het is 
niet langer alleen maar een kwestie van de 
gelijkenis tussen denken en ding; het gaat 
ook om de overeenstemming tussen denken 
uitgedrukt in vlakken aan de ene kant en 
denken uitgedrukt in lijnen aan de andere.
 Alleen al het verwoorden van het pro-
bleem stelt ons voor problemen. Een van de 
complicaties is dat we het probleem alleen 
kunnen stellen door het in lijnen uit te 
schrijven, en het dus weer te geven op een 
manier die we nu juist willen problematise-
ren. Een andere complicatie heeft te maken 

met het feit dat het denken in termen van 
vlakken, ook al is het momenteel dominant, 
zich minder goed bewust is van de eigen 
structuur dan het denken in termen van lij-
nen. (Een tweedimensionale logica zo 
streng en uitgewerkt als de aristoteliaanse 
hebben we niet.) En er zijn andere complica-
ties die we niet kunnen afdoen door bijvoor-
beeld te zeggen dat denken uitgedrukt in 
vlakken ‘synoptisch’ of  ‘syncretisch’ is. We 
moeten onze ogen niet sluiten voor die com-
plicaties, maar desondanks proberen na te 
denken over het probleem.

Vergelijking van ‘vlak-denken’ en 
‘lijn-denken’

Allereerst kunnen we onszelf  de volgende 
vraag stellen: wat is het verschil tussen het 
lezen van geschreven lijnen en het lezen 
van een beeld? Het antwoord lijkt heel een-
voudig. We volgen een regel tekst van links 
naar rechts, we springen van boven naar 
beneden naar de volgende regel en gaan 
van links naar rechts van de ene naar de 
andere bladzijde. Een afbeelding bekijken 
we daarentegen door onze blik over het 
oppervlak te laten glijden, langs lijnen die 
door de structuur van de afbeelding lijken te 
worden ingegeven. Het lijkt erop dat we bij 
het lezen van regels tekst een structuur vol-
gen die ons is opgelegd, terwijl we ons bij het 
lezen van een afbeelding vrijelijk bewegen 
binnen een structuur die ons wordt voorge-
steld.
 Toch is dat geen goed antwoord op onze 
vraag. We wekken namelijk de indruk dat 
beide lezingen lineair zijn (in de twee geval-
len volgen we immers lijnen) en dat het ver-
schil tussen beide iets te maken heeft met 
vrijheid. Maar als we er wat dieper over 
nadenken, beseffen we algauw dat dat niet 
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geval is. We kunnen afbeeldingen inder-
daad bekijken op de manier die we net heb-
ben beschreven, maar we hoeven dat niet te 
doen. Zo kunnen we een afbeelding in zijn 
geheel overzien, in een oogopslag zogezegd, 
en vervolgens nader analyseren door de eer-
der genoemde lijnen te volgen. (En zo gaat 
het doorgaans ook.) In feite wordt het bekij-
ken van afbeeldingen gekenmerkt door die 
dubbele methode van synthese gevolgd 
door analyse (waarbij een enkele lezing erin 
kan bestaan dat dit proces een paar keer 
wordt herhaald). Hiermee komen we op een 
wezenlijk verschil tussen het lezen van 
regels en het lezen van afbeeldingen: bij 
tekst moeten we de lijn van de regel volgen 
om de boodschap te begrijpen, maar bij een 
afbeelding kan de boodschap overkomen 
voor we tot ontleding overgaan. En dat 
brengt ons op het verschil tussen de eendi-
mensionale regel en het tweedimensionale 
vlak: de een wil ergens heen, de ander is er 
al, maar kan tonen hoe ze daar is aangeko-
men. Het verschil is er een van temporaliteit 
en heeft te maken met verleden, heden en 
toekomst.
 Het is duidelijk dat beide vormen van 
lezen tijd impliceren, maar gaat het bij beide 
om dezélfde tijd? Schijnbaar wel, want we 
kunnen de tijd die in beide gevallen bij het 
lezen verstrijkt uitdrukken in termen van 
minuten. Maar wacht eens even… Hoe ver-
klaren we dan dat het lezen van tekst over 
het algemeen veel langer duurt dan het 
bekijken van een afbeelding? Is het bekijken 
van een afbeelding vermoeiender, waardoor 
we eerder moeten stoppen? Of  is de bood-
schap die door een afbeelding wordt overge-
bracht doorgaans korter? Of  is het zinvoller 
om te zeggen dat de tijden bij die twee vor-
men van lezen verschillen en dat het meten 
ervan in termen van minuten dat verschil 
niet aan de oppervlakte brengt? Als we 
ervan uitgaan dat die laatste voorstelling 
van zaken de juiste is, dan kunnen we stel-
len dat het lezen van een afbeelding minder 
tijd kost omdat het moment waarin de 
boodschap overkomt een grotere dichtheid 
heeft, compacter is. Een afbeelding ontsluit 
zich ook sneller.
 Als we de tijd betrokken bij het lezen van 
tekstregels ‘historische tijd’ noemen, dan 
moeten we de tijd betrokken bij het lezen 
van afbeeldingen een andere naam geven; 
‘historisch’ heeft immers de betekenis van 
ergens heengaan, terwijl we voor het bekij-
ken van afbeeldingen nergens heen hoeven 
te gaan. Dat is eenvoudig aan te tonen: we 
hebben veel meer minuten nodig om te 
beschrijven wat we in een afbeelding zien 
dan om die te bekijken.
 Dat verschil tussen twee soorten tempo-
raliteit wordt des te pregnanter als we het 
lezen van regels niet afzetten tegen het 
lezen van afbeeldingen, maar vergelijken 
met het bekijken van film. Een film is een 
lineaire reeks beelden, dat weet iedereen, 
maar als we een film bekijken, of  ‘lezen’, 
vergeten we dat. Sterker, we móéten het ver-
geten om de film te kunnen lezen. Maar hoe 
lezen we een film dan? Die vraag is door een 
aantal wetenschappelijke disciplines gesteld 
en lokt gedetailleerde fysiologische, psycho-
logische en sociologische beschouwingen 
uit. (Dat is belangrijk, want al die verschil-
lende antwoorden stellen tv-producenten 
en filmmakers in staat om film, en de manier 
waarop films worden gemaakt, te verande-
ren en daarmee het gedrag van kijkers – en 
dus de mens – te beïnvloeden.) Maar door 
hun ‘objectiviteit’ slagen wetenschappelijke 
antwoorden er niet in licht te werpen op de 
existentiële aspecten van het lezen van film, 
en daar draait het in beschouwingen als 
deze juist om.
 Je zou kunnen zeggen dat je een film leest 
als een serie beelden. Maar die beelden zijn 
niet identiek aan de fysieke beelden waaruit 
de film is samengesteld, de opeenvolgende 
beelden op de drager. Ze hebben meer weg 
van het bewegende beeld in scènes van een 
toneelstuk, en dat is ook de reden waarom 
het lezen van film vaker wordt vergeleken 
met het lezen van een theatervoorstelling 
dan met het lezen van afbeeldingen. Dat is 
evenwel een vergissing, want het toneel 
heeft drie dimensies en kan door ons betre-
den worden, terwijl het scherm een tweedi-
mensionale projectie is die we nooit kunnen 
binnendringen. Het theater verbeeldt de 
wereld der dingen met dingen, een film ver-
beeldt de wereld der dingen met projecties 
van dingen. Het lezen van een film speelt zich 
af  in een vlak, net als het lezen van afbeel-
dingen (hoewel het bij film om het lezen van 

‘pratende beelden’ gaat, een probleem waar 
we hieronder nog op terugkomen).
 De manier waarop we film lezen, kunnen 
we het best beschrijven door de verschillen-
de tijdsniveaus waarop het lezen zich 
afspeelt duidelijk naast elkaar te zetten. We 
hebben te maken met de lineaire tijd waarin 
de beelden van scènes elkaar opvolgen, de 
tijd waarin elk beeld zelf  beweegt, de tijd die 
we nodig hebben om elk van de beelden te 
lezen (vergelijkbaar met – hoewel korter 
dan – de tijd die we nodig hebben om een 
schilderij te bekijken); we hebben de tijd die 
vervat is in het verhaal dat door de beelden 
wordt verteld, en vermoedelijk zijn er nog 
veel meer, veel complexere tijdsniveaus…
 We kunnen het ons natuurlijk makkelijk 
maken door te zeggen dat het lezen van 
films lijkt op het lezen van geschreven tekst-
lijnen, omdat ook bij film een tekst wordt 
gevolgd (het eerste tijdsniveau). Zo’n ver-
eenvoudiging klopt in zoverre we bij films 
net als bij geschreven tekst de boodschap 
pas aan het eind begrijpen. Maar ze klopt 
niet in zoverre we bij films (anders dan bij 
geschreven tekst, maar net als bij schilde-
rijen) scènes kunnen begrijpen voor we ze 
analyseren. Hieruit komt een belangrijk 
verschil naar voren: het lezen van films 
vindt plaats in dezelfde ‘historische tijd’ als 
die waarin het lezen van regels plaatsvindt, 
maar de ‘historische tijd’ zelf  speelt zich bij 
het lezen van films op een ander en geheel 
nieuw niveau af. We kunnen dat verschil 
heel eenvoudig in beeld brengen: waar we 
bij het lezen van regels ‘historisch’ gegeven 
punten (concepten) volgen, volgen we bij 
het lezen van films ‘historisch’ gegeven 
vlakken (beelden). De regel is een project 
naar een eerste dimensie (een ontplooiing 
van een punt naar een lijn). De film is een 
project dat vertrekt in de tweede dimensie. 
Als we geschiedenis, of  historie, opvatten als 
een project naar iets, wordt duidelijk dat de 
historie die belichaamd wordt in het lezen 
van geschreven tekst een heel andere bete-
kenis heeft dan die in het lezen van films.
 Die radicale verandering in de betekenis 
van het begrip historie is nog niet tot ieder-
een doorgedrongen. Daar is een simpele ver-
klaring voor: we weten nog niet hoe we 
films en tv-programma’s moeten lezen. We 
lezen ze nog alsof  het om lijnen geschreven 
tekst gaat, zonder de inherente vlak-beteke-
nis tot ons door te laten dringen. Maar daar-
in komt in de nabije toekomst verandering. 
Het is nu al technisch mogelijk films en tv-
programma’s te projecteren op een manier 
die kijkers in staat stelt met de volgorde van 
de beelden te spelen, en zelfs om beelden 
over elkaar te projecteren. Videoscopen en 
multimediashows wijzen al op die mogelijk-
heid. Daardoor wordt de historie van een 
film iets wat kijkers deels zelf  ontwerpen of  
manipuleren. De historische lijn kan dan 
zelfs worden omgekeerd. Die ontwikkelin-
gen verlenen het begrip historische vrijheid 
een geheel nieuwe betekenis. Voor mensen 
die denken in termen van regels tekst bete-
kent het de mogelijkheid om vanuit de histo-
rie in de historie te interveniëren. Maar voor 
mensen die denken in termen van films 
betekent het de mogelijkheid om vanbuiten 
op de historie in te grijpen. Immers, mensen 
die denken in regels tekst zijn opgenomen in 
de geschiedenis; zij die in films denken bekij-
ken ze van buitenaf.
 We hebben tot dusver nog geen rekening 
gehouden met het feit dat films ‘sprekende’ 
beelden zijn. Dat is wel een probleem. Vanuit 
visueel oogpunt zijn films vlakken, maar 
voor het gehoor zijn ze ruimtelijk. Geluid is 
een oceaan waarin we zijn ondergedompeld 
en die ook bij ons binnendringt, maar we 
staan tegenover de wereld van beelden, die 
ons slechts omringt. Het begrip audiovisueel 
maskeert dat onderscheid. (Tallozen heb-
ben dit onderscheid veronachtzaamd, niet 
in de laatste plaats Ortega toen hij het over 
onze circunstancia had. Visionairen leven in 
een ander universum dan mensen die stem-
men horen.) We merken zelf  hoe stereofo-
nisch geluid films verrijkt met een derde 
dimensie. (Dat heeft niets te maken met de 
eventuele driedimensionale film van de toe-
komst, want die introduceert die derde 
dimensie niet, maar ‘projecteert’ haar, zoals 
schilderijen dat doen met behulp van het 
perspectief.) Die derde dimensie, die een wig 
drijft in de vlak-lectuur van films, vormt een 
uitdaging voor al diegenen die in vlakken 
denken; alleen de toekomst zal uitwijzen 
hoe dit zich ontwikkelt.
 Laten we proberen het bovenstaande 
samen te vatten. Tot voor kort heeft het offi-

ciële westerse denken zich meer in geschre-
ven lijnen uitgedrukt dan in vlakken. Dit is 
een belangrijk feit. Regels tekst dwingen het 
denken in een specifieke structuur, doordat 
ze de wereld verbeelden met behulp van 
reeksen punten. Dat impliceert een ‘histo-
risch’ zijn-in-de-wereld van eenieder die 
regels schrijft en leest. Maar daarnaast heb-
ben er altijd vlakken bestaan die de wereld 
evengoed hebben verbeeld. Zij leggen een 
geheel andere structuur op aan het denken 
omdat ze de wereld verbeelden met behulp 
van statische beelden. Dat impliceert een 
‘onhistorisch’ zijn-in-de-wereld van men-
sen die beeldvlakken maken en lezen. 
Recent zijn er nieuwe kanalen ontwikkeld 
om denken tot uitdrukking te brengen, bij-
voorbeeld film en tv, en het westerse denken 
plukt daar steeds vaker de vruchten van. Ze 
leggen een compleet nieuwe structuur op 
aan het denken, doordat ze de werkelijkheid 
verbeelden met behulp van bewegend beeld. 
Dat impliceert een posthistorisch in-de-
wereld-zijn van mensen die bewegende 
beelden maken en lezen. Je zou kunnen zeg-
gen dat die nieuwe kanalen afbeeldingen in 
zekere zin verrijken met de temporaliteit 
van regels tekst, door de lineaire historische 
tijd van de lijn met tekst naar het niveau 
van het vlak te tillen.
 Als dat waar is, zou het ‘vlak-denken’ het 
‘lijn-denken’ in zich opnemen, of  er in ieder 
geval een begin mee maken om dat te leren. 
En dat wijst op een diepgaande verandering 
van het geestelijk klimaat, de gedragspatro-
nen, kort en goed de hele structuur van 
onze beschaving. Die verandering in de 
structuur van ons denken is een belangrijk 
aspect van de huidige crisis.

Vergelijking van ‘vlak-denken’ en 
‘dingen’

Dan zijn we nu toe aan een heel ander soort 
vraag. Laten we een steen als voorbeeld 
nemen. Hoe verhoudt die steen, waarover ik 
struikel, zich tot een foto ervan, en tot zijn 
mineralogische ontleding of  analyse? Het 
antwoord lijkt eenvoudig. De foto verbeeldt 
de steen in de vorm van een afbeelding, de 
analyse in de vorm van een lineair discours. 
Dat houdt in dat ik me de steen voor de geest 
kan halen door de foto te lezen en dat ik er 
mij een begrip van kan vormen door de 
regels tekst van de analyse te lezen. Foto en 
analyse bemiddelen tussen mij en de steen, 
ze plaatsen zichzelf  tussen mij en de steen, 
en brengen me ermee in contact. Maar ik 
kan ook fysiek met de steen in contact 
komen en erover vallen.
 Tot dusver lijkt er geen vuiltje aan de 
lucht, maar we weten heel goed dat het niet 
zo eenvoudig ligt. We kunnen maar beter 
alles vergeten wat we op school op dit punt 
hebben geleerd, en wel hierom: de westerse 
epistemologie is gebaseerd op de cartesiaan-
se premisse dat denken gelijkstaat met het 
volgen van een geschreven tekstlijn, en 
erkent de foto niet als een manier van den-
ken. Laten we dus proberen te vergeten wat 
we op school hebben geleerd, namelijk dat 
het in overeenstemming brengen van den-
ken en ding gelijkstaat met het in overeen-
stemming brengen van concept en extensie 
(punt en lichaam). Als we steriel formalisme 
willen vermijden, moeten we het probleem 
van waarheid en onwaarheid, van feit en 
fictie, herformuleren in het licht van de 
massamedia.
 Maar de steen is geen goede metafoor 
voor de situatie waarin we ons nu bevinden. 
We kunnen recht op de steen aflopen, maar 
met de meeste dingen die tegenwoordig 
bepalen wie we zijn, kan zoiets niet – noch 
de dingen in analyses noch die in afbeeldin-
gen. Genetische informatie, de Vietnam-
oorlog, alfadeeltjes, de borsten van Brigitte 
Bardot, voorbeelden te over. We hebben niet 
noodzakelijkerwijs direct ervaring met al 
die dingen, maar ze bepalen wel wie we zijn. 
Van dat soort dingen hoeven we ons niet af  
te vragen of  de foto of  de analyse ervan ze 
adequaat voorstelt. Waar directe ervaring 
uitgesloten is, zijn de media zélf  die dingen. 
Ze te ‘kennen’ betekent leren hoe je de 
media moet lezen. Het doet er niet toe of  de 
steen (het alfadeeltje, de boezem van Brigitte 
Bardot) écht bestaat in de wereld of  alleen 
maar in de media verschijnt; ze zijn echt in 
de zin dat ze ons leven bepalen. We kunnen 
dat nog stelliger formuleren: we weten dat 
sommige dingen die ons leven bepalen doel-
bewust door media worden geproduceerd, 
zoals redevoeringen van politici, de 

Olympische Spelen en huwelijken van 
bekende mensen. Heeft het zin om ons af  te 
vragen of  de media die dingen adequaat 
voorstellen?
 Toch kunnen we de steen weer ter hand 
nemen en die als een extreem, zij het weinig 
representatief  voorbeeld nemen. Het 
gebeurt immers nog altijd dat we dingen op 
een directe manier ervaren, ook al is dat 
steeds minder het geval. (We leven in een 
uitdijend universum: de media schotelen 
ons meer en meer dingen voor die we niet op 
een directe manier kunnen ervaren, en 
beroven ons beetje bij beetje van dingen 
waarmee we direct kunnen communice-
ren.) Als we ons dus wanhopig willen vast-
klampen aan de steen, kunnen we ons aan 
de volgende stelling wagen: we leven in 
ruwweg drie domeinen: het domein van de 
directe ervaring (de steen daarginds), het 
domein van de beelden (foto) en het domein 
van de concepten (analyse). (Misschien zijn 
er nog andere domeinen waarin we bestaan, 
maar laten we die hier buiten beschouwing 
laten.) Voor het gemak noemen we het eer-
ste domein ‘de wereld van feiten’ en de 
andere twee domeinen ‘de wereld van fic-
tie’. De vraag die we aanvankelijk stelden, 
luidt dan: hoe verhoudt fictie zich tot de fei-
ten in onze huidige situatie?
 Eén ding is meteen al duidelijk: fictie pre-
tendeert, niet zelden, feiten voor te stellen 
door hun plaats in te nemen of  door ernaar 
te verwijzen. (Dat is het geval bij de steen, de 
foto ervan en de analyse van zijn mineralo-
gische samenstelling.) Hoe fictie daarin 
slaagt? Door symbolen te gebruiken. 
Symbolen zijn dingen waarvan we hebben 
afgesproken dat ze voor andere dingen 
staan (die conventie kunnen we impliciet en 
onbewust, maar evengoed expliciet en 
bewust in het leven hebben geroepen). Het 
symbool is de verbeelding van een ding, dat 
op zijn beurt de betekenis is van het sym-
bool. We moeten dus onderzoeken hoe de 
verschillende symbolen in de wereld van fic-
tie zich verhouden tot hun betekenis. 
Daarmee verschuift onze vraagstelling naar 
de structuur van de media. Met wat we in 
het eerste deel hebben gezegd in ons achter-
hoofd, kunnen we die vraag als volgt beant-
woorden: lijnen geschreven tekst verbinden 
hun symbolen punt voor punt met hun 
betekenis (ze ‘concipiëren’ de feiten die ze 
betekenen), terwijl vlakken hun symbolen 
met hun betekenis verbinden via tweedi-
mensionale contexten (ze ‘verbeelden’ de 
feiten die ze betekenen, vooropgesteld dat ze 
échte feiten betekenen en geen lege symbo-
len zijn). De situatie waarin we ons bevin-
den voorziet dus in twee soorten fictie, con-
ceptuele en verbeelde, en hun verhouding 
tot feiten hangt af  van de structuur van het 
medium.
 Als we een film proberen te lezen, moeten 
we een gezichtspunt innemen dat het 
scherm aan ons opdringt; doen we dat niet, 
dan kunnen we ook niks lezen. Het gezichts-
punt is een stoel in de bioscoopzaal. Als we 
op die stoel zitten, kunnen we lezen wat de 
film betekent. Als we die stoel weigeren en 
op het scherm aflopen, zien we alleen bete-
kenisloze lichtvlekken. Aan de andere kant, 
als we een krant lezen, hoeven we ons niet 
te voegen naar een opgelegd gezichtspunt. 
Als we weten wat het symbool ‘A’ betekent, 
maakt het niet uit hoe we ernaar kijken, het 
betekent altijd zichzelf. Maar we kunnen de 
krant niet lezen als we de betekenis van de 
erin gebruikte symbolen niet hebben 
geleerd. Hierin openbaart zich het verschil 
in structuur tussen conceptuele en beeldco-
des en hun respectieve decoderingen. 
Beeldcodes (zoals films) zijn afhankelijk van 
veronderstelde gezichtspunten; ze zijn sub-
jectief. Ze zijn bovendien gebaseerd op con-
venties die ‘lezers’ niet bewust hoeven te 
hebben geleerd; ze zijn onbewust. Concep-
tuele codes (zoals alfabetten) zijn niet 
afhankelijk van veronderstelde gezichts-
punten en zijn objectief. Ze zijn bovendien 
gebaseerd op conventies die bewust moet 
worden geleerd en geaccepteerd; ze zijn 
bewust. Verbeelde fictie heeft dus een sub-
jectieve, onbewuste relatie met feiten, ter-
wijl conceptuele fictie een objectieve, 
bewuste relatie met feiten heeft.
 Dat zou tot de volgende interpretaties 
aanleiding kunnen geven: conceptuele fic-
tie (‘lijn-denken’) is superieur en posterieur 
aan verbeelde fictie (‘vlak-denken’) omdat 
het feiten en gebeurtenissen objectief  en 
bewust maakt. Interpretaties van dit type 
hebben onze beschaving tot voor kort effec-
tief  gedomineerd en kunnen nog steeds als 
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verklaring dienen voor onze aversie tegen 
massamedia. Maar ze kloppen niet, en wel 
hierom: als we beeld in concept vertalen, 
ontleden we het beeld, analyseren we het. 
We gooien als het ware een conceptueel net 
van punten over het beeld en vangen alleen 
die betekenissen die niet door de mazen van 
dat net zijn geglipt. Daarom is de betekenis 
van conceptuele fictie ook veel beperkter, zij 
het veel ondubbelzinniger en duidelijker, 
dan die van verbeelde fictie. Feiten worden 
door beelddenken vollediger, door concep-
tueel denken ondubbelzinniger voorgesteld. 
De boodschap van verbeelde media is rijker, 
voller, die van conceptuele media scherper 
afgebakend.
 Hiermee krijgen we voor zover het feit en 
fictie betreft een beter zicht op onze huidige 
situatie. Onze beschaving stelt ons twee 
soorten media ter beschikking: die van line-
aire fictie (bijvoorbeeld boeken, weten-
schappelijke publicaties, computeruitdraai-
en) en die van vlak-fictie (bijvoorbeeld film, 
tv-programma’s, illustraties). De eerste 
soort kan op ondubbelzinnige, objectieve, 
bewuste of  conceptuele manier bemiddelen 
tussen ons en feiten, maar brengt dan een 
verhoudingsgewijs beperkte boodschap 
over. De tweede soort bemiddelt op ambiva-
lente, subjectieve, onbewuste of  verbeel-
dingsvolle manier tussen ons en feiten, 
maar brengt dan wel een verhoudingsge-
wijs rijkgeschakeerde boodschap over. We 
kunnen deelnemen aan beide soorten 
media, maar voor deelname aan de tweede 
soort moeten we wel eerst de gebruikte 
technieken leren hanteren. Dit is de verkla-
ring voor het feit dat onze beschaving is ver-
deeld in een massacultuur (van mensen die 
zich vrijwel uitsluitend bedienen van vlak-
fictie) en een elitecultuur (van mensen die 
zich vrijwel uitsluitend bedienen van line-
aire fictie).
 Beide groepen ondervinden problemen 
bij het boven water krijgen van feiten, maar 
de manier waarop verschilt. Voor de elite is 
het probleem dat hoe objectiever en ondub-
belzinniger de lineaire fictie wordt, hoe 
schraler die wordt, omdat ze de neiging 
heeft het contact te verliezen met de feiten 
die ze beoogt voor te stellen (er is alleen nog 
betekenis). De boodschap van lineaire fictie 
kan om die reden niet langer voldoende in 
overeenstemming worden gebracht met de 
directe ervaring die we nog steeds van de 
wereld hebben. Voor de massacultuur is het 
probleem dat hoe groter de technische per-
fectie van de beelden wordt, hoe rijker ze 
worden en hoe volmaakter ze zich in de 
plaats stellen van de feiten die ze aanvanke-
lijk misschien verbeeldden. Feiten worden 
daardoor overbodig, de beelden kunnen op 
zichzelf  staan en verliezen al hun oorspron-
kelijke betekenis. Ze hoeven niet langer 
overeen te stemmen met de directe beleving 
van de wereld en zodoende wordt die bele-
ving opgegeven. De wereld van lineaire fic-
tie, de wereld van de elite, toont met andere 
woorden steeds meer zijn louter conceptue-
le, fictieve gezicht, terwijl de wereld van 
vlak-fictie, de wereld van de massa, zich 
steeds beter achter zijn fictieve masker ver-
schuilt. We kunnen niet langer schakelen 
tussen conceptueel denken en feiten door 
een gebrek aan overeenstemming tussen 
beide, en we kunnen niet langer schakelen 
tussen beelddenken en feiten bij gebrek aan 
een criterium dat ons in staat stelt feit en fic-
tie van elkaar te onderscheiden. In beide 
gevallen zijn we het contact met de ‘werke-
lijkheid’ kwijtgeraakt en zijn we vervreemd. 
(We kunnen bijvoorbeeld niet meer zeggen 
of  het alfadeeltje een feit is, of  dat de borsten 
van Brigitte Bardot echt zijn – al kunnen we 
inmiddels wel stellen dat beide kwesties van 
geringe betekenis zijn.)
 Maar het kan goed zijn dat die vervreem-
ding een symptoom is van een voorbijgaan-
de crisis. Het kan zijn dat wat er nu gebeurt 
niets anders is dan een poging om lineair 
denken in beelddenken, concept in beeld, 
elitecultuur in massacultuur op te nemen. 
(Dat is wat we in het eerste deel hebben 
geprobeerd te betogen.) Als dat het geval 
zou blijken te zijn, dan zou beelddenken 
objectief, bewust en ondubbelzinnig kun-
nen worden en tegelijkertijd rijkgescha-
keerd blijven. Het zou dan veel effectiever 
kunnen bemiddelen tussen onszelf  en feiten 
dan tot nu toe mogelijk was. Hoe zou dat 
zijn beslag kunnen krijgen?
 Die ontwikkeling houdt een vertaalpro-
bleem in. Tot dusver ziet de situatie er onge-
veer als volgt uit: beelddenken was een ver-
taling van feit in beeld, conceptueel denken 

van beeld in concept. (Eerst was er een 
steen, toen het beeld van de steen, toen de 
analyse van dat beeld.) In de toekomst kan 
de situatie er als volgt uitzien: beelddenken 
zal een vertaling zijn van concept in beeld, 
conceptueel denken van beeld in concept. 
In een situatie met zulke feedback kan er 
eindelijk een adequaat model totstandko-
men. Eerst is er dan een beeld van iets, dan 
een analyse van het beeld en ten slotte een 
beeld van die analyse. Dat mondt uit in een 
model van iets (een iets dat oorspronkelijk 
een concept was). Dat model kan bij een 
steen passen (of  bij een ander feit, of  bij 
niets). Op die manier is er een feit, of  de 
afwezigheid ervan, onthuld. We beschikken 
dan weer over een criterium op grond waar-
van we kunnen onderscheiden tussen feit 
en fictie (passende en niet-passende model-
len) en hebben een zekere realiteitszin her-
wonnen.
 Dit is geen epistemologische of  ontologi-
sche speculatie. (Als zodanig zou het uiterst 
problematisch zijn.) Het is veeleer een 
observatie van trends die zich momenteel 
aandienen. De wetenschap, en andere uitin-
gen van lineair denken als poëzie, literatuur 
en muziek, nemen steeds vaker hun toe-
vlucht tot beeldend vlak-denken. Dat kun-
nen ze doen dankzij de technische vooruit-
gang in vlak-media. Op een vergelijkbare 
manier nemen vlak-media als schilderijen, 
grafiek, affiches, steeds vaker hun toevlucht 
tot lijn-denken, en ze kunnen dat doen 
omdat hun eigen technische vooruitgang 
dat mogelijk maakt. Wat we hier betogen 
kan in theorie problematisch zijn, maar in 
de praktijk zien we dat het al gebeurt.
 In essentie betekent dit dat beelddenken 
steeds beter in staat is om over concepten na te 
denken. Beelddenken kan een concept in zijn 
‘object’ transformeren en zo metadenken 
over conceptueel denken worden. Tot dus-
ver konden concepten alleen worden 
gedacht in termen van andere concepten, in 
de vorm van reflectie. Reflexief  denken was 
het metadenken van conceptueel denken en 
was zelf  ook conceptueel van aard. Nu kan 
beelddenken in de vorm van vlak-modellen 
over concepten beginnen na te denken.
 We hebben het ongetwijfeld veel te sche-
matisch weergegeven. De hedendaagse wer-
kelijkheid is veel complexer. Zo bestaat er 

een tendens om vanuit meerdere perspec-
tieven te denken, in de derde dimensie. 
Zulke driedimensionale media hebben 
natuurlijk altijd bestaan, denk maar aan 
paleolithische sculptuur. Maar wat er nu 
gebeurt, is wat anders. Een audiovisueel tv-
programma dat geursensaties oproept en 
lichamelijke gewaarwordingen uitlokt, is 
geen sculptuur. Het is een van de nieuwe 
ontwikkelingen van het denken in de rich-
ting van een lichamelijke verbeelding van 
feiten. Waar dat toe kan leiden, gaat ons 
voorstellingsvermogen vooralsnog te boven. 
Het zal ons vermoedelijk in staat stellen te 
denken over wat nu nog ondenkbaar is. En 
er zijn beslist nog meer tendensen aan het 
werk in onze beschaving die we niet in ons 
schema hebben opgenomen. We kunnen 
alleen maar hopen dat het ons huidige doel 
dient: de vinger leggen op een aspect van de 
crisis die we doormaken en op een van de 
mogelijkheden die te overwinnen.
 Om terug te keren tot ons onderwerp: op 
het moment beschikken we over twee media 
als intermediair tussen onszelf  en de feiten, 
lijn en vlak. De lineaire media winnen aan 
abstractie wat ze aan betekenis verliezen. 
De voorgaande beschouwingen geven aan 
dat de twee media in een creatieve relatie 
kunnen worden samengevoegd. Uit dat 
samenspel kan een nieuw medium voortko-
men dat ons in staat stelt de ‘werkelijkheid’ 
te herontdekken. Op die manier kunnen we 
misschien terrein blootleggen voor een 
nieuw type denken, met een eigen logica en 
een eigen set van gecodificeerde symbolen. 
De synthese van lineaire en vlak-media kan 
met andere woorden uitmonden in een 
nieuwe beschaving.

Naar een posthistorische toekomst

Laten we ons nu afvragen hoe die nieuwe 
samenleving er zou kunnen uitzien. Als we 
de huidige beschaving vanuit historisch 
oogpunt onderzoeken, lijkt het aanvankelijk 
alsof  het denken zich heeft ontwikkeld van 
beeltenis naar concept. (Eerst was er de rots-
schildering, toen de Venus van Willendorf, 
later het alfabet en andere vormen van line-
air denken, tot en met Fortran. Maar zo’n 
simplistisch historisch perspectief  begint 

tekort te schieten. De huidige beeldmedia 
(films en dergelijke) zijn overduidelijk ont-
wikkeld uit het conceptueel denken, ten eer-
ste omdat ze zijn ontstaan uit wetenschap 
en techniek, die beide conceptueel zijn, en 
ten tweede omdat ze zich ontwikkelen langs 
de lijnen van een lineair discours, dat even-
eens conceptueel is. (Een Venus van 
Willendorf  kan een verhaal vertellen, maar 
een film vertelt dat verhaal op een andere 
manier, langs historische lijnen.) We moe-
ten de duiding die we hier hebben uitge-
werkt dus corrigeren: de huidige bescha-
ving lijkt niet het resultaat van een lineaire 
ontwikkeling van beeld naar concept, maar 
komt eerder voort uit een soort spiraalvor-
mige beweging van beeld via concept naar 
beeld.
 We kunnen het als volgt samenvatten: 
toen de mens zichzelf  als subject van de 
wereld opvatte, toen hij afstand nam van de 
wereld om erover na te denken, kortom toen 
de mens mens werd, kon hij dat hoofdzake-
lijk doen dankzij het curieuze vermogen die 
wereld te verbeelden. Hij schiep een wereld 
van beelden als intermediair tussen hem-
zelf  en de wereld van feiten, waarmee hij 
juist door dat afstand nemen het contact 
begon te verliezen. Later leerde hij met die 
verbeelde wereld om te gaan, en dat dankzij 
een andere menselijke eigenschap, namelijk 
het vermogen te concipiëren. Door het den-
ken in concepten kwam hij als subject niet 
alleen tegenover een geobjectiveerde wereld 
van feiten, maar ook tegenover een geobjec-
tiveerde wereld van beelden te staan. Nu 
zien we echter dat hij door diezelfde verbeel-
dingskracht begint te leren hoe hij met die 
conceptuele wereld moet omgaan. Die ver-
beeldingskracht stelt hem in staat zijn con-
cepten te objectiveren en zich er zo van te 
bevrijden. In de eerste positie weet hij zich 
omringd door statische beelden (hij staat in 
de mythe), in de tweede door concepten die 
zich langs lijnen ontwikkelen (hij staat in de 
geschiedenis), en in de derde door beelden 
die concepten ordenen (hij bevindt zich te 
midden van ‘structuren’). Maar die derde 
positie impliceert een zijn-in-de-wereld dat 
zo radicaal verschilt van de vorige posities 
dat de impact ervan moeilijk te doorgron-
den is.
 Laten we daarom onze toevlucht nemen 
tot een zinnebeeld: het theater. De mythi-
sche positie komt dan overeen met die van 
een danser in een sacrale scène, de histori-
sche met de rol van een acteur in een toneel-
stuk, de structuralistische als het ware met 
die van de schrijver van dat toneelstuk. De 
danser weet dat hij een ritueel uitvoert en 
dat de symbolische modus wordt voorge-
schreven door de werkelijkheid die hij moet 
verbeelden. Als hij het anders deed, zou hij 
de werkelijkheid verraden, een zonde ple-
gen; zijn enige vrijheid is dus zondigen. De 
acteur beseft eveneens dat hij acteert en dat 
de symbolische kwaliteit van zijn spel een 
theatrale conventie is. Hij kan die conventie 
op verschillende manieren interpreteren en 
daardoor aanpassen of  wijzigen; daarin 
schuilt zijn vrijheid, die strikt genomen his-
torisch is. De schrijver van het toneelstuk 
beseft dat hij een conventie voorstelt binnen 
kaders opgelegd door het medium theater, 
en hij probeert die betekenis te geven; zijn 
vrijheid is structureel. Vanuit het perspec-
tief  van de danser is de acteur een zondaar 
en de schrijver de bare duivel. Vanuit het 
perspectief  van de acteur is de danser een 
acteur die zich niet bewust is van zijn 
acteur-zijn en de schrijver een autoriteit. 
Vanuit het perspectief  van de schrijver is de 
danser een marionet en de acteur een 
bewust instrument waar hij (de schrijver) 
steeds nieuwe dingen van leert.
 Maar de metafoor van het theater schiet 
tekort. De derde positie komt er niet volledig 
in tot zijn recht, omdat die in het theater 
nog niet echt bestaat. Daarvoor is die ont-
wikkeling te recent. Laten we daarom een 
ander voorbeeld nemen om die derde positie 
te verduidelijken: de toekomstige rol van de 
tv-kijker. Die kijker heeft straks een video-
theater tot zijn beschikking met een uitge-
breide bibliotheek aan magneetbanden met 
uiteenlopende programma’s. Hij kan die op 
verschillende manieren mixen en zo zijn 
eigen programma’s maken. Maar dat niet 
alleen: hij kan ook zijn eigen programma 
filmen, zichzelf  en anderen daarin een rol 
geven, het op band vastleggen en vervol-
gens op tv ‘uitzenden’. Hij ziet zichzelf  dan 
in een programma. Dat houdt in dat de kij-
ker begin, verloop en eind van het program-
ma zelf  bepaalt (binnen de grenzen van de 
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mogelijkheden die het videotheater biedt) 
en dat hij net gelijk welke rol in net gelijk 
welk programma kan spelen.
 Deze schets geeft beter weer wat het ver-
schil is tussen historisch en structureel in-
de-wereld-zijn. De kijker wordt nog steeds 
bepaald door de historie (door het videothe-
ater) en zijn handelen is nog steeds histo-
risch (door zelf  op het scherm te verschij-
nen), maar hij staat boven de historie in de 
zin dat hij een historisch proces creëert en 
daarin een willekeurige rol kan spelen. We 
kunnen dat nog kernachtiger formuleren: 
hoewel hij historisch handelt en door de his-
torie wordt bepaald, is hij niet langer geïnte-
resseerd in historie als zodanig, maar in de 
mogelijkheid verschillende histories te com-
bineren. Dat betekent dat historie voor hem 
geen drama is (zoals in de historische situa-
tie), maar een spel.
 Het verschil berust in essentie op een ver-
schil in temporaliteit van de twee posities. 
De historische positie staat in de historische 
tijd, in het proces. De structurele positie 
staat in het soort tijd waarin processen wor-
den gezien als vormen. Voor de historische 
positie zijn processen de methode volgens 
welke dingen worden wat ze zijn; voor de 
structurele positie zijn processen de manier 
waarop dingen zich aan ons openbaren. 
Een ander perspectief  op dingen in de struc-
turele positie bestaat erin processen te 
beschouwen als parameters of  dimensies 
die dingen bepalen. De historische methode 
ontleedt dingen in fasen en is daarmee dia-
chroon. De structurele methode verbindt 
fasen tot vormen en is synchroon. Voor deze 
methode geldt dat het van eenieders per-
spectief  afhangt of  processen feiten zijn of  
niet.

Bovendien is het zo dat dingen die binnen de 
historische positie tegenover elkaar staan 
(materie-energie, entropie-negentropie, 
positief-negatief) binnen de structurele 
positie complementair zijn. Dat betekent dat 
historische conflicten, waaronder oorlogen 
en revoluties, er vanuit structureel perspec-
tief  helemaal niet uitzien als conflicten, 
maar als reeksen van complementaire zet-
ten in een spel. Dat is ook de reden dat de 
structurele positie vanuit historisch per-
spectief  onmenselijk wordt genoemd. En ze 
ís onmenselijk in de zin dat ze kenmerkend 
is voor een nieuw menstype dat nog niet als 
zodanig door het oude type wordt herkend.
 Daarin schuilt het probleem. Alles wat we 
hier hebben beweerd over de derde positie 
werd in lijnen geschreven tekst samenge-
bracht en is daarmee een product van het 
conceptuele denken. Maar als onze stelling 
zelfs maar gedeeltelijk correct is, kan de 
derde positie niet worden geconceptuali-
seerd en kan ze alleen worden verbeeld met 
het soort verbeeldingskracht dat bezig is 
zich te ontwikkelen. Dit essay kan dus alleen 
maar suggestief  zijn. Aan de andere kant, 
als we niet proberen concept in beeld te inte-
greren, vallen we ten prooi aan een nieuwe 
vorm van barbarij: verwarde verbeeldings-
kracht. Dat gevaar zou quand même als 
rechtvaardiging voor dit essay kunnen die-
nen. Want we kunnen vandaag de dag niet 
om de harde realiteit heen dat de derde posi-
tie gestalte krijgt (of  we ons die nu kunnen 
voorstellen of  niet) en het lijdt geen twijfel 
dat ze de historische positie na verloop van 
tijd zal verdringen.
 We vatten ons betoog nog eens kort 
samen om aan te geven welke vorm die 
nieuwe beschaving aan zou kunnen nemen. 

We hebben de keus uit twee alternatieven. 
Allereerst is er de mogelijkheid dat beeld-
denken er niet in slaagt het conceptuele 
denken in zich op te nemen. Dat zou aanlei-
ding kunnen geven tot een algehele depoli-
tisering, inactivering en vervreemding van 
de mens, de overwinning van de consump-
tiemaatschappij en het totalitarisme van de 
massamedia. Die ontwikkeling zal heel erg 
lijken op de huidige massacultuur, maar in 
een sterk overdreven, uitgesproken gedaan-
te. De elitecultuur zal voorgoed verloren 
gaan, waarmee er een eind komt aan de 
geschiedenis, in elke zinvolle betekenis van 
die term. De tweede mogelijkheid is dat het 
beelddenken er wél in slaagt het conceptu-
ele denken te incorporeren. Dat zou leiden 
tot nieuwe vormen van communicatie 
waarin de mens bewust de structurele posi-
tie inneemt. Wetenschap is dan niet langer 
louter discursief  en conceptueel, maar 
bedient zich ook van beeldmodellen. Kunst 
zou niet langer werken met dingen (‘oeu-
vres’), maar modellen voorstellen. Politiek 
zou niet langer een strijd voor de verwezen-
lijking van waarden zijn, maar bestaan in 
de ontwikkeling van manipuleerbare hië-
rarchieën van gedragsmodellen. Dit bete-
kent kort en goed dat binnen het existentiële 
klimaat van een nieuwe religiositeit een 
nieuwe realiteitszin tot uitdrukking zal 
komen.
 Het is een utopie, maar geen fantasie. Wie 
goed kijkt, ziet dat alle elementen al aanwe-
zig zijn, in de vorm van lijnen en vlakken die 
al werken. Het hangt van elk van ons af  
welke posthistorische toekomst er voor ons 
in het verschiet ligt.

vertaling uit het Engels: Richard Kwakkel

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
essay Line and Surface dat voor het eerst 
verscheen in Main Currents journal, vol. 
29 (1973), nr. 3, pp. 100-106. De tekst is 
tevens opgenomen in de bundel Vilém 
Flusser. Writings (red. Andreas Ströhl), 
Minneapolis/London, University of  
Minnesota Press, 2002, pp. 21-34. Met 
dank aan Miguel Gustavo Flusser en het 
Vilém Flusser Archiv (Berlijn). © Miguel 
Gustavo Flusser

Kasper Andreasen

The Writing of  the Sea, North Sea, 2007
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Subjectiviteit

Een privécollectie wordt doorgaans opgebouwd in een 
periode van ten hoogste dertig jaar, waarna ze ofwel ver
dwijnt ofwel bewaard wordt als vaste collectie. Ze is het 
resultaat van een subjectieve keuze en het gevolg van 
een persoonlijke visie. […] 
[…] Sinds 1973 hebben we onze collectie opgebouwd 
rond een veertigtal kunstenaars met wie we vaak con
tact hadden en discussies voerden. Deze intense samen
werking is van fundamenteel belang. Door actief  met 
hedendaagse kunst om te gaan, verstevigt men de band 
met de generatie waartoe men behoort en is men actief  
getuige van dit gebeuren. Zo hebben we ons altijd essen
tieel verbonden gevoeld met de kunstenaars van onze 
generatie en de kunst van onze tijd. […]
[…] Per kunstenaar bevat de collectie verschillende 
werken die samen een geheel vormen. De aankoopbeslis
singen gebeurden telkens onoverhaast en weloverwogen. 
Het was niet de bedoeling een universeel beeld van de he
dendaagse kunst te brengen, maar wel bepaalde accenten 
ervan te belichten: Bruce Nauman, Marcel Broodthaers, 
Lawrence Weiner, Jan Dibbets, Jannis Kounellis, Reinhard 
Mucha, Martin Kippenberger, Thomas Schütte, Mike 
Kelley, Heimo Zobernig en Franz West. […]

Selectiviteit

Kunsthistorische termen zijn voor de kunstgeschiedenis 
en niet voor de verzamelaar. Kunstgeschiedenis komt 
vanzelfsprekend later en vervormt meestal de oorspron
kelijkheid van de beginjaren door het indelen in histori
sche hokjes. […] 
[…] We hadden de kans, zonder het toen goed te beseffen, 
enorm sterke jaren van de hedendaagse kunst te beleven 
en met kunstenaars om te gaan, hun werk reeds te ‘zien’ 
bij het ontstaan ervan. Wellicht was dit onze omgang 
met de kunstgeschiedenis. 

Zou een eventuele historische opdeling van de verza
meling, verspreid over slechts 39 kunstenaars en een 
zeer korte tijdspanne, gerealiseerd kunnen worden? 
Onmogelijk. Integendeel, eerder het ander extreem: door 
elkaar. Franz West samen opstellen met Ian Wilson. En 
Donald Judd met Jan Vercruysse. Of  buiten op de muur, 
de tekst van Lawrence Weiner en binnen in het gebouw 
er recht tegenover Daniel Buren. Het ene werk speelt in 
op het andere. Maar zeker geen steriel kastensysteem, 
geen vaste standenindeling of  nationaal/regionaal chau
vinisme. […]

Kwaliteit

[…] De ambitie naar essentiële werken is niet historisch 
museaal, maar is ‘de lat hoog leggen’ om een persoon
lijke visie te realiseren naar het onmogelijke toe. Ieder 
werk ‘kadert’ zichzelf  in het subjectief  ensemble. Daaruit 
ontstaan terzelfdertijd, geen lacunes, maar wel gemiste 
kansen door te late beslissingen en te grote aarzelingen. 
Ook de herinneringen aan deze beslissingen en aarzelin
gen, zowel in de ene als in de andere richting, maken deel 
uit van het uiteindelijke geheel van de verzameling. Dit 
maakt het ensemble zowel broos als subtiel. […] 
[…] Hedendaagse kunst en zeker een Collectie van Heden
daagse Kunst mag in geen geval binnen een strikt nati
onale context beschouwd worden. Onze relaties in de 
kunstwereld waren en zijn opgebouwd met personen 
die allen in dezelfde geest internationaal werkten. Hun 
activiteiten spitsten zich toe op kunstenaars van hun 
tijd: Fernand Spillemaeckers, Konrad Fischer, Gian Enzo 
Sperone, Peter Pakesch, Gisela Capitain, Giuseppe Panza 
di Biumo, Herman Daled, Kasper König, Germano Celant, 
Johannes Gachnang, Rudi Fuchs, Edy de Wilde, Nicholas 
Serota, Harald Szeemann, Jan Debbaut, Jan Hoet, Saskia 
Bos en Bart Cassiman. Door hun radicaal engagement 
drukten ze een stempel op hun tijd. Hun handelingen 
waren elitair in de strikte betekenis van het woord. […] 

Flexibiliteit

Te veel middelen voor een verzameling breken de kwali
teit, actualiteit en intensiteit. Te weinig middelen kunnen 
leiden tot frustraties en middelmaat. Met te grote mid
delen zal een verzamelaar achterhaalde historische la
cunes ‘duur’ willen opvullen. Weinig mogelijkheden ver
plichten tot een klein maar soms schitterend deelzicht. 
De obsessionele verzamelaar leeft steeds met schulden 
en afbetalingen en zijn beschikbare middelen moeten 
liefst ‘onder’ het niveau van zijn bezitsdrang en ambities 
liggen. Iedere aanwinst doet pijn en ligt aan de uiterste 
grens van de materiële mogelijkheden. Het karakter van 
de verzameling ligt in de moeilijkheidsgraad van zijn re
alisatie.
 Tegenover de aankoopstrategie van het museum, is 
de privéverzamelaar bevoordeeld. Door zijn vlugge be
slissingskracht kan hij snel inspelen op de actualiteit. 
Soms wordt hij hierin meegesleurd en reageert hij te snel 
en te jong. Sommigen willen dan ook nog hun beslissin
gen op de markt als kwaliteitsnorm opdringen. Ze leven 
in de illusie dat hun zienswijze invloed kan hebben op 
de ontwikkeling van de hedendaagse kunst. Wellicht 
kortstondig hebben ze dit op de marktsfeer, maar niet of  
nooit op de echte kunstenaar. Na korte tijd, vervalt dan 
deze machtsstructuur tot niets en blijft er leegte. […]

Onafhankelijkheid

Een privécollectie van hedendaagse kunst vervult geen 
rechtstreekse sociale rol. Het betreft veeleer een activi
teit, een relatie met de avantgarde, een avontuur met 
zijn eigen generatie. Het enige criterium voor de verza
melaar is kwaliteit. Alleen kwaliteit staat borg voor de 
authenticiteit van hedendaagse kunst. 
 Het verschil tussen de openbare collectie van een 
museum en de private collectie van een verzamelaar is 
drieledig. Ten eerste streven musea objectiviteit na bij 
hun keuzes van werken uit alle hedendaagse kunst
stromingen, zowel nationaal, internationaal, regio
naal als lokaal. Bij hun aankopen moeten ze rekening 
houden met allerlei overwegingen en compromissen 
afsluiten, ten koste van de onmisbare strengheid. Ten 
tweede hebben musea een educatieve verantwoorde
lijkheid tegenover een weinig of  niet gespecialiseerde 
bezoeker. Hun tentoonstellingen richten zich tot een zo 
breed mogelijk publiek, wat een consequente benadering 
van de in se al vrij ontoegankelijke en op het eerste ge
zicht ondoorgrondelijke hedendaagse kunst onmogelijk 
maakt. Dat er een contradictie bestaat tussen het con
cept museum en de hedendaagse kunst is geen gratuite 
bewering. Ten derde, en daarin bestaat hun grootste 
verdienste, vervullen musea een historische rol door de 
hedendaagse kunst in het bestaande kunstpatrimonium 
te integreren. 
 Deze drie vaststellingen zijn in oppositie met de eigen
schappen van de privéverzameling. Ten eerste wordt een 
privécollectie gekenmerkt door subjectieve keuzes, ac
centen op bepaalde aspecten van de hedendaagse kunst, 
naargelang de persoonlijkheid van de verzamelaar. Ten 
tweede heeft de privéverzamelaar geen verantwoorde
lijkheid tegenover een publiek en kan hij bepaalde aspec
ten belichten van de hedendaagse kunst. Ten derde mist 
een privécollectie historische continuïteit en komt ze tot 
stand in een zeer beperkte periode, waarna ze ofwel ver
dwijnt ofwel, opgenomen in een museale structuur, een 
sociale rol krijgt. […] 
[…] De bekommernis om over de generaties heen de 
Verzameling toekomst te geven, is zeker de moeilijkste 
opgave voor de verzamelaar. In deze actie zit een pu
blieke opstelling. De kansen voor succes zijn utopisch en 
erg klein. De later publiek te maken private verzameling, 
dient zijn kenmerken van subjectiviteit, flexibiliteit, se
lectiviteit, kwaliteit en onafhankelijkheid duidelijk stel
len en deze essentiële normen vooraf  inbouwen in het 
werkschema naar dit doel. De vele prachtige verzamelin
gen van vroegere generaties uit dit land, zijn praktisch 
allemaal verloren gegaan. Wat zijn de redenen hiervoor? 

Herbert Foundation 
10 april 2017

Herziene fragmenten uit: M. Tarrantino, La collection 
Herbert: la recherche sans compromis, Parachute, 1989 en  
K. Brams, D. Pültau, De collectie van Annick en Anton Herbert. 
Zeven vragen/Vijf  antwoorden (Gent, 1995), De Witte Raaf, 
November – December 1995, nr. 58. 

www.herbertfoundation.org

“De privatisering van het kunstenveld”
In het vorige nummer van De Witte Raaf (maart – april 2017, nr. 186) verscheen 
onder de titel De privatisering van het kunstenveld de neerslag van een panel
gesprek over publiekgemaakte privécollecties in Nederland en Vlaanderen. 
Tijdens de discussie, gemodereerd door Rudi Laermans en Dirk Pültau, analy
seren Joost Declercq, Fieke Konijn, Caroline Roodenburg en Lieven Van Den 
Abeele tien Nederlandse en Vlaamse privéinitiatieven. 
 Herbert Foundation, die als een van de tien cases aan bod komt, wenst 
enkele nuances aan te brengen in het gepresenteerde privépubliek discours.
 Hiervoor wordt verder gebouwd op het artikel De collectie van Annick en 
Anton Herbert. Zeven vragen/Vijf antwoorden dat in 1995 in De Witte Raaf 
(nr. 58) verscheen. Dit artikel publiceerde een bewerkte versie van de tekst 
uit het tijdschrift Parachute: La collection Herbert: la recherche sans compro-
mis door Michael Tarantino (1989). Aanvullend stelden Koen Brams en Dirk 
Pültau zeven vragen, waarop vijf schriftelijke antwoorden volgden. 
 Beide teksten geven uiting aan de visie die de verzamelaars met hun 
Collectie uitdragen en de positie die Herbert Foundation binnen het kunst
landschap wenst in te nemen.

Daniel Buren, Le Décor et son double, Herbert Foundation / S.M.A.K., Gent 2011
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GALERIE 
NOUVELLES  
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–za 11:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

Kosmische en aardse verkenningen
met werk van Rinke Nijburg en 
Ton Kraayeveld, gastkunstenaars: 
Amos Mulder en Sara Rajaei

t/m 24/6

Zomerbeelden
met kunstenaars van NI en gasten

01/07–26/08

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

De Gruyter & Andeweg 
Voebe de Gruyter en 
Juliaan Andeweg 

t/m 21/05

A Matter of Time. Thom Puckey en 
het Thorbecke monument 

10/06–27/08

Ondertussen: Mischa Daams
t/m 21/05

OpZicht: Stefan Bandalac  
t/m 23/05 

Ondertussen: Bernice Nauta
29/05–09/07

OpZicht: Manuel Beltrán
31/05–18/07

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

Erik Pape, Ronald Versloot – 
schilderijen

t/m 11/06

Amsterdam Art Fair [Booth 18]
Christie van der Haak, 
Elmar Trenkwalder – wandbekleding, 
panelen, sculpturen.

17/05–21/05 (tijdens de beurs is de 
galerie gesloten)

Robbie Cornelissen – tekeningen, 
animaties.

18/06–16/07

GALERIE RAMAKERS 
Toussaintkade 51
+31(0)70/363.43.08
wo–za 12:00–17.00
zo 13:00–17:00
www.galerieramakers.nl

Amsterdam Art Fair [Booth 28]
Michel Hoogervorst, Ossip 

17/05–21/05

Guess things happen that way
Michel Hoogervorst  

28/05–02/07

VOLTA 13 [Booth D01]
Michael Johansson, Willy de Sauter, 
Markthalle Basel  

12/06–17/06

Sshhh, don’t tell anyone how good 
it is here
Ien Lucas, Geert Baas,
Yumiko Yoneda, Ton van Kints  

09/07–30/07

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

Going Forward – 100 Years De Stijl 
Justin Andrews, Billy Gruner, 
Henriëtte van ’t Hoog, Hernan Ardila, 
Guido Winkler, John Tallman, Jan 
Maarten Voskuil

08/06–27/08

Concrete Amsterdam 
Assemblage No 5 – 
Theo Van Doesburg Fanclub 
Daniel Gottin, Deb Covell, Billy 
Gruner, Serhiy Popov, Kyle Jenkis, 
Tilman, Richard Van der Aa, Peter 
Holm, Karin Lind, Guido Winkler, 
Iemke van Dijk, Jan Maarten Voskuil, 
José Heerkens, Jasper van der 
Graaf, Arjan Janssen, Rolande 
Orepuk, Georgi Dimitrof

A collaboration between AGNS Den 
Haag (NL), HEBEL_121¬ Basel  (CH), 
IS Projects Leiden (NL) & RNPG 
Croydon (AU).
Concrete Store, Spuistraat 250 
Amsterdam
08/06–23/07

Sue’s little project room
Sarah Keighery 

08/06–27/08

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

PP06 – Bij nader inzien -  
‘Accenten’ uit de collectie 
Piet Cleveringa
Carel Balth, Rob van Koningsbruggen 
& Leo Vroegindeweij

t/m 09/07

TWELVE TWELVE 
Prinsestraat 53
+31 (0)63/802.03.38
wo 11:00–18.00
do 12:00–20:00
vr–za 11:00–18.00
zo 12:00–17:00
www.twelvetwelve.gallery

# 4 Rutger van der Tas
Een Ode aan de Verwarde Man 

In gesprek met de kunstenaar: 
18/05, 19:30  
29/04–28/05

# 5 Wycliffe Mundopa
Tongogara 

Opening 10/06
11/06–09/07

# 6 Anna Fafaliou
The Things I Own Own Me 

Opening 12/07 
13/07–30/07
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CHRISTOPHE VAN GERREWEY

Tussen 1984 en 1989 stond het Nederlands 
Danstheater in Den Haag, ontworpen en 
gebouwd door OMA en Rem Koolhaas, op 
de cover van tijdschriften als L’Architecture 
d’Aujourd’hui, Architecture Mouvement 
Continuité, Techniques & Architecture, De 
Architect, Arcade, Quaderns, Architectural 
Record, Bauwelt en A+U. De reden voor deze 
wereldwijde aandacht was paradoxaal: met 
dit theater debuteerde een architect die 
vooral faam had verworven met zijn worste-
ling om iets gebouwd te krijgen. Lifestyle-
criticus Charles Gandee vatte het op een wat 
sensationele toon samen in het Amerikaanse 
magazine House & Garden: ‘Tien jaar gele-
den werd Rem Koolhaas gezien als een van 
de meest briljante sterren aan de architec-
turale horizon. De tijd vliegt voorbij, maar 
buiten wat nieuws over geannuleerde 
opdrachten en slecht afgelopen wedstrijden, 
werd er niets meer van hem vernomen. 
Bewonderaars van OMA begonnen zich 
vragen te stellen over het wonderkind. 
Gelukkig zijn de low profile-jaren van 
Koolhaas eindelijk voorbij, en staat de 
43-jarige architect opnieuw in de professio-
nele schijnwerpers.’ De titel van het stuk 
van Gandee laat er geen twijfel over bestaan: 
Fancy Footwork. Dutch architect Rem Koolhaas 
makes a stunning debut with his Netherlands 
Dance Theatre.1

 Dat was niet helemaal waar – Koolhaas 
had voordien al gebouwd. Waarom zou een 
architect trouwens moeten bouwen om voor 
vol te worden aanzien? Sinds 1975, het jaar 
waarin het bureau werd opgericht, had het 
Office for Metropolitan Architecture succes-
vol architectuur bedreven door middel van 
tentoonstellingen, teksten, publicaties en 
wedstrijdontwerpen. In 1976 werd een vol-
ledig nummer van het Britse tijdschrift 
Architectural Design gewijd aan OMA, dat 
destijds naast Koolhaas ook bestond uit 
Madelon Vriesendorp en Elia & Zoe Zenghelis. 
Dit kwartet had eerder samengewerkt voor 
Koolhaas’ afstudeerproject Exodus (1972) 
aan de Architectural Association in Londen. 

In 1978 publiceerde Koolhaas zijn veelbe-
sproken boek Delirious New York. Daarna 
stelde OMA tekeningen tentoon op plekken 
als het Guggenheim, de Max Protetch 
Gallery en het Institute for Architecture 
and Urban Studies in New York, het Stedelijk 
Museum en Galerie Van Rooy in Amsterdam, 
en de AA in Londen. In 1982 verloor het 
bureau de wedstrijd voor Parc de La Villette 
in Parijs, in 1986 die voor het stadhuis van 
Den Haag – winnaars waren respectievelijk 
Bernard Tschumi en Richard Meier. Eind 
1985 werd een politiestation gebouwd in 
Almere, maar OMA achtte het wijs – het 
statement is na te lezen op de website van 
het bureau – om ‘de champagneflessen nog 
een tijdje in de kelder te laten’. Dit project, 
begonnen in 1982, had iets van een misluk-
king. De organisatie van het gebouw was 
speels en efficiënt – een reeks kamers verza-
meld achter een lange blauwe muur, 
bekroond met de neonletters P O L I T I E – 
maar de realisatie verliep moeizaam. 
Succesvoller was de poging om het project 
dood te zwijgen, hoewel het gerecenseerd 
werd in Forum, sinds de jaren vijftig de 
thuisbasis van de Nederlandse structuralis-
ten: ‘De situering is abominabel, het con-
cept doods, de grap werkt niet en het 
gebouw is alleen fotogeniek als het op kruis-
hoogte gefotografeerd wordt. Het gebouw 
rammelt wel zo letterlijk dat het scheurt. 
We zijn een illusie armer: de Nederlandse 
bouwkunst wordt ook door OMA niet 
gered.’2 Het redden van de Nederlandse 
bouwkunst was allicht nooit het objectief  
van OMA, maar het moet ook voor Koolhaas 
duidelijk geweest zijn dat het politiekantoor 
niet voor zijn officiële debuut kon doorgaan. 
Een ander gebouw dat evenmin in aanmer-
king kwam, was de vrolijke en tropisch 
getinte bushalte vlak voor het Centraal 
Station van Rotterdam, voltooid in de lente 
van 1987, maar in 2004 afgebroken om 
plaats te maken voor het nieuwe treinstati-
on. En dan waren er nog OMA’s bijdragen 
aan architectuurmanifestaties – al te tijde-
lijk om dienst te doen als een groots debuut 
– zoals de geweven en transparante non-
gevel, weggestopt aan het eind van de 

Strada Novissima op de biënnale van 
Venetië in 1980, of  de Casa Palestra in 
Milaan in 1986, een pastiche van het recht-
hoekige Barcelona Paviljoen van Mies van 
der Rohe, ogend als een ijzeren staaf  omge-
bogen door een bodybuilder.
 Het verlangen om te bouwen achtervolg-
de Koolhaas al sinds het begin van het 
decennium, net als de angst om weggezet te 
worden als een papieren architect. In 1980 
schreef  hij in de inleiding op een OMA-
tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam: ‘In afwezigheid van concrete 
opdrachtgevers behoort dit werk tot de 
recent uitgevonden categorie van ‘papieren 
architectuur’. Het effect van deze status is 
dubbelzinnig: het schijnbare voordeel van 
een carrière als papieren architect is een ver-
snelde ontwikkeling. Er worden meer ont-
werpen gemaakt en dus meer problemen 
aangesneden en meer thema’s onderzocht 
dan in een conventionele carrière. Maar het 
gevaar bestaat dat het tekenen een plaats-
vervangende activiteit wordt en dat de 
‘papieren’ reputatie van de maker uiteinde-
lijk realisatie in de weg staat. Zijn activiteit 
wordt dan een soort kunstmest voor de 
‘echte’ architectuur. De laatste vier jaren 
(gealarmeerd door de overvloed van ‘theore-
tische’ projecten – een bijna overlopend 
stuwmeer van onbewezen stellingen en pre-
tenties) heeft OMA zich toegelegd op con-
crete projecten, waarin eerdere uitgangs-
punten getest kunnen worden. Vaarwel 
papier!’3 Verveeldheid met het eigen werk, in 
combinatie met het licht paranoïde vermoe-
den dat iedereen OMA aan het imiteren was, 
duwde Koolhaas weg van het tekenblok, de 
schrijftafel en de atelierklas, in de richting 
van de bouwwerf. Hoewel hij zich later zou 
verwonderen over de rusteloze ambitie van 
zijn voormalige student – ‘Toen ik Koolhaas 
vroeg waarom we zo snel onze rug moesten 
keren naar wat we zopas nog zo goed had-
den gedaan, antwoordde hij dat het nodig is 
om altijd voorop te lopen op het moment 
waarop je zelf  geconsumeerd wordt.’4 – leek 
Elia Zenghelis het tijdens de vroege jaren 
van OMA met Koolhaas eens te zijn. ‘De tijd 
voor papieren architectuur is voorbij’, zo zei 

ook hij tegen Deyan Sudjic in 1981. ‘We 
hebben besloten dat we de sprong moeten 
wagen als we ernstig genomen willen wor-
den, dat we moeten stoppen met lesgeven en 
beginnen bouwen.’5

 Er werd dus uitgekeken naar de ‘driedi-
mensionale’ start van OMA, maar die start 
werd vaak uitgesteld, al dan niet door toe-
doen van de architecten. Nochtans had 
Koolhaas al in de vroege jaren tachtig kun-
nen debuteren, met het Nederlands 
Danstheater: weliswaar werd dat gebouw 
pas gerealiseerd tussen 1984 en 1987, 
maar de ontmoeting met financieel direc-
teur Carel Birnie dateert al van het begin 
van 1980. Birnie is de eerste bepalende 
opdrachtgever in de portfolio van OMA – hij 
werd gevolgd door Jan Schaefer (wethouder 
van Amsterdam, en drijvende kracht achter 
de sociale woningen die OMA langs het 
IJplein bouwde), Dominique Boudet (bouw-
heer van de Villa dall’Ava in Parijs) en Jean-
Paul Baïetto (directeur van het stadsont-
wikkelingsproject Euralille). Koolhaas dreef  
de ambities van zijn klanten op de spits, 
maar hij doorprikte ze ook: Schaefer kreeg 
een soort Weissenhofsiedlung van de jaren 
tachtig voorgeschoteld, waarmee OMA, 
aan het eind van dat decennium, zowel de 
modernistische canon als de sociale 
woningbouw achter zich liet; voor Boudet 
bouwde Koolhaas een meesterlijke ‘moder-
ne villa’ die elegant de spot dreef  met dit 
modernistische cliché; en dankzij Baïetto 
werd het mogelijk om de voornamelijk eco-
nomische ambities van de Europese Unie in 
één kleine Noord-Franse stad samen te bal-
len en uit te vergroten. Via Carel Birnie leer-
de OMA in te zien dat geld even onmisbaar 
als schaars is in de architectuur, zeker als 
het om publieke projecten in Nederland 
gaat. De spanningen die dit veroorzaakte, 
lieten Koolhaas toe om traditionele archi-
tecturale waarden in vraag te stellen, in de 
hoop zo de discipline van binnenuit te ver-
nieuwen.
 Een van de redenen waarom het zo lang 
duurde om het NDT te realiseren, was het 
idiosyncratische gedrag van Birnie – een 
voormalige student geneeskunde, een lief-

Vaarwel papier! Het Nederlands Danstheater van  
OMA/Rem Koolhaas (1980-2016)
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hebber van opera en kunst, en een culturele 
ondernemer en avonturier, die bij gelegen-
heid pochte over zijn talenten als manager, 
zijn onafhankelijkheid van subsidies en zijn 
enorme moed. ‘Ik neem vreselijk grote risi-
co’s’, zo vertelde hij in 1987 aan NRC 
Handelsblad. ‘Soms neem ik risico’s van een 
miljoen. Niemand weet daar wat van. Dat 
vind ik leuk. Je moet een beetje ondernemer 
zijn. Ik vind het idioot om altijd maar weer te 
zeggen: die overheid, die overheid, die over-
heid. Altijd risico, altijd avontuur, en toch: 
altijd uitkomen. Dat vind ik spannend.’6 De 
zeven jaar die Birnie en Koolhaas nodig had-
den om hun project te voltooien, gingen 
ongetwijfeld met spanningen gepaard, en de 
relatie tussen cliënt en architect was storm-
achtig. Voor het hoofdstuk over het NDT in 
S,M,L,XL (1995) koos Koolhaas niet voor 
een precieze projectpresentatie, maar voor 
een verslag van het bouwproces, met alle 
incidenten en tegenslagen die er deel van 
uitmaakten. Toen het gebouw in 1987 
opende, gaf  hij Birnie een zeefdruk van een 
tekening, met als opdracht: ‘Voor Carel, voor 
alles wat je (on)mogelijk maakte.’7 In een 
gesprek met een journalist liet hij zich over 
Birnie uit met een mix van amusement en 
ergernis: ‘Carel had destijds een uitermate 
verleidelijk verhaal over de ongelooflijk 
Spartaanse eenvoud die hij ging nastreven 
in het nieuwe theater. Hij hoefde zelfs geen 
verwarming. Als het nodig was zou hij de 
bezoekers ’s winters stoofjes geven opdat ze 
zich behaaglijk zouden voelen. Maar hij 
heeft zich later wel ontpopt als iemand met 
een wat merkwaardige opvatting over stoof-
jes. Hij heeft enorm overdreven hoe eenvou-
dig het wel niet kon en is daarna ongelooflijk 
ambitieus gebleken. Met Carel Birnie heb ik 
over bijna alles ruzie gehad. Maar ik heb 
geen rancune. Birnie is niet de makkelijkste 
mens, hij is shakespeareaans, een mengsel 
van Shylock, Prospero en King Lear.’ 
Geconfronteerd met deze karakterschets, 
reageerde Birnie: ‘Als je zoiets vindt, zegt dat 
meer over jou dan mij.’8

Contextualisme in Scheveningen

Het Nederlands Danstheater werd in 1959 
opgericht, onder meer door Birnie, als een 
splintergroep van ongeveer twintig dansers 
die zichzelf  wensten te onderscheiden van 
het conservatieve Koninklijke Nederlandse 
Ballet, maar zich ook afzetten tegen de 
dominantie van Amsterdam als culturele 
hoofdstad. Tijdens de jaren zestig en zeven-
tig leidde het gezelschap een nomadisch 
bestaan in en rond Den Haag. Begin 1980 
inviteerde Birnie drie architecten – Wim 
Quist, Carel Weeber en OMA/Rem Koolhaas 
– nadat hij de stad overtuigd had om een 
nieuw onderkomen te bouwen. Hij was van 
mening dat hij voldoende geld bij elkaar had 
gespaard. Het NDT had geregeld opgetreden 
in het Circustheater, gebouwd in 1904 in 
Scheveningen, de badplaats van Den Haag, 
op zo’n 250 meter van het strand met het 
monumentale Kurhaus Hotel uit 1885. Het 
idee van Birnie was eenvoudig: de beschik-
bare ruimte tussen de koepel van het 
Circustheater en een bestaande tramlijn 

opvullen met studio’s en kantoren; de voor-
stellingen konden in het bestaande theater 
doorgaan. Het eerste voorstel van OMA was 
ambitieuzer en stelde voor om de restruimte 
tussen het bestaande theater en de nieuwe 
gebouwen te overdekken en er een groot 
auditorium van te maken. In wat zou uit-
groeien tot een onophoudelijke evenwichts-
oefening tussen vraag en aanbod, voerde 
Birnie zijn verwachtingen voortdurend op: 
als een auditorium mogelijk was, waarom 
dan geen zaal bouwen met rode pluchen 
zetels en een grotere toneeltoren? Jaren 
later, toen het project eindelijk (letterlijk) in 
de steigers stond, werd het speelbord omge-
draaid: nu was het OMA dat voortdurend 
het budget probeerde te verhogen. In de 
archieven van het bureau bevinden zich tal-
rijke brieven van Birnie, die er geregeld mee 
dreigde de samenwerking stop te zetten: 
dure wijzigingen aan het ontwerp konden 
echt niet meer, en het zou helpen mocht 
Koolhaas af  en toe de telefoon opnemen.
 Het eerste ontwerp van OMA was een-
voudig, daarvan getuigt een efficiënte 
maquette in rood, zwart en wit. Een drie-
voudige organisatie verdeelde het NDT in 
een gebogen balk met oefen- en kleedruim-
tes op de benedenverdieping, langs de straat; 
een rechte balk met kantoren daarbovenop; 
en een auditorium met een proscenium en 
een theatertoren, vlak naast het Circus-
theater. Een foyer werd als een driehoekige 
wig – zwart in de maquette – tussen de func-
tionele zone en het theater ingebracht. Deze 
compositie was tot stand gekomen als reac-
tie op de site, en op de geschiedenis van de 
Nederlandse architectuur en stadsplan-
ning. In de jaren zestig werd het Circus-
theater onderdeel van een plan voor 
Scheveningen van Jaap Bakema, lid van 
CIAM en Team X. Bakema ontwierp een 
puntraster op basis van een vierkant van 
60 m2 met torens, om het weefsel van huis-
jes en hotels te vervangen, en een nog domi-
nantere positie te geven aan het Kurhaus, 
maar ook om het plein vlak voor dit hotel te 
verkleinen, ten voordele van appartements-
gebouwen. Hoewel Bakema’s symmetrische 
plan grotendeels onuitgevoerd bleef, besloot 
OMA om de uitdaging ervan op te pikken. 
Een poging werd ondernomen om ‘een ket-
ting van publieke evenementen te ontwik-
kelen, die aan het theater zouden vertrek-
ken, enkele feestzalen zouden passeren, 
voorbij het hotel en tot aan de pier, om een 
rijke variëteit aan attracties te articuleren’.9 
Dit bleek onhaalbaar, maar het allereerste 
project bracht wel een informele diagonale 
route tot stand, en bood ook de mogelijk-
heid om het strand ‘schuins te bezien’, van-
uit het nieuwe gebouw. Een andere referen-
tie bevond zich aan de overzijde van de site: 
een kapel, gebouwd in 1913 door Alexander 
Kropholler, een conservatieve Nederlandse 
architect en auteur van een overzicht van 
de twintigste-eeuwse architectuur, in de 
jaren dertig lid van een fascistische organi-
satie. Deze controversiële figuur werd geci-
teerd in een projectdossier van OMA om te 
beargumenteren dat historische gebouwen 
baat hebben bij een gevarieerde omgeving. 
Het kerkje van Kropholler, met een slanke 
bakstenen toren geflankeerd door negen-

tiende-eeuwse huizen, is aanwezig in teke-
ningen en maquettes van het eerste project, 
samen met – aan de andere kant van de site 
– het afschuwelijke appartementsgebouw 
vlak voor het Kurhaus, gerealiseerd door 
een ontwikkelaar aan het eind van de jaren 
zeventig, als gevolg van Bakema’s plan. 
Deze eerste versie van het NDT was typisch 
voor het recalcitrante contextualisme van 
OMA tijdens de eerste helft van de jaren 
tachtig, dat ook terugkeert in de projecten 
voor de Boompjes in Rotterdam en het 
IJplein in Amsterdam. Op basis van een 
inventarisatie van gegevens, bedacht OMA 
telkens een verhaal dat de bestaande con-
text versterkte, en architectonische, stede-
lijke of  culturele thema’s opeiste die voor-
dien onterecht genegeerd waren, dreigden 
te verdwijnen, of  nooit echt hadden 
bestaan, tenzij als onderdeel van een indivi-
duele of  collectieve verbeelding. Dit bood 
OMA niet alleen de mogelijkheid om een 
gebouw in een rommelige site te veranke-
ren, of  om architectuur op sardonische 
wijze te verantwoorden, door de verrader-
lijke indruk te wekken dat formele keuzes 
rationeel uit de context afgeleid kunnen 
worden. De methode om een relatie aan te 
gaan met twintigste-eeuwse architectuur 
beantwoordde ook aan Koolhaas’ queeste 
naar zelfvernieuwing en zijn verlangen om 
afstand te nemen van contemporaine (of  
jongere) architecten. Het NDT bood OMA 
een gelegenheid om de Nederlandse archi-
tectuur (en de generaties van zowel 
Kropholler als Bakema) het hoofd te bieden, 
en om een praktijk te ontwikkelen die 
bestaande projecten of  gebouwen niet uit-
wiste, maar evenmin streefde naar een 
bescheiden aanwezigheid met ‘respect voor 

de context’. In de plaats daarvan werden de 
verschillen en spanningen tussen heden-
daagse, naoorlogse en vooroorlogse archi-
tectuur op de spits gedreven, tot ze een ener-
verend en bijna lachwekkend niveau 
bereikten. ‘Scheveningen is een rif ’, zo zei 
Koolhaas, ‘waarop verschillende architec-
tonische en stedenbouwkundige visies zijn 
gestrand.’10 Dat kon aan het eind van de 
twintigste eeuw gezegd worden van bijna 
alle stedelijke of  perifere gebieden. De stra-
tegie van OMA bestond erin het wrakhout 
van de twintigste eeuw op te sporen en ver-
volgens te tonen ‘wat niet langer mogelijk 
was’ – precies wat Roland Barthes als 
‘modern zijn’ omschreef11 – terwijl tegelij-
kertijd alle aporieën triomfantelijk werden 
overstegen.
 Dit gold ook voor het tweede project, ont-
wikkeld eind 1982 en begin 1983. Als 
gevolg van een besluit van de gemeente – die 
gevangen zat in een consortium met private 
investeerders – om de tramlijn te hertekenen 
en de bestemming van de aangrenzende 
percelen (voor een politiekantoor en een 
kantoorgebouw) vast te leggen, werd de site 
gereduceerd. Ook werd het aantal vierkante 
meters beperkt dat in Scheveningen gewijd 
kon worden aan cultuur, om zo een even-
wicht tussen woningen, kantoren en par-
keerruimte te verzekeren. Wat er zich ver-
volgens afspeelde in de kantoren van OMA 
en in de hoofden van zijn collega’s, is uit-
eengezet door Elia Zenghelis. ‘Na de mee-
ting waarin ze hoorden dat de helft van de 
beschikbare ruimte geëlimineerd werd, was 
iedereen in Rotterdam klaar om ermee op te 
houden: ze hadden langer dan een jaar aan 
dit project gewerkt! Maar toen stelde Rem 
voor om een grote open ruimte te omschrij-

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, eerste project, Scheveningen, 1981 (archief  Jan Voorberg,  
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam)

een vestiging van McDonald’s in de Verenigde Staten, 1981 (archief  Jan Voorberg, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam)

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, tweede project, Scheveningen, 1982 (archief  Jan Voorberg,  
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam)
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ven met een lange muur, overdekt met een 
immens plat dak. Er was weinig enthousi-
asme, maar toch maakte hij een kleine 
maquette. Toen hij die maquette aan mij 
voorlegde, twijfelde hij nog steeds, maar 
omdat hij erin geslaagd was zich te bevrij-
den van al die obstakels, was ik ervan over-
tuigd dat dit het beste project was dat OMA 
ooit had gemaakt.’12 De truc was pure bluf: 
een ruimte exclusief  begrensd door een 
muur of  een plafond is geen echte ruimte en 
wordt dus niet bij het aantal kubieke meter 
geteld. Zoals Koolhaas het later omschreef  
in S,M,L,XL: ‘muur zonder dak of  dak zon-
der muur = 0 m3; daarom, architectuur met 
muren en daken’.13

 Zo nam het tweede project de vorm aan 
van een verzameling en botsing van ele-
menten, met zoveel mogelijk circulatie in de 
open lucht. Een ander gevolg van de ‘ont-
dekking’ van een ‘architectuur van muren 
en daken’, was dat niet langer geprobeerd 
werd om Scheveningen zoveel mogelijk in 
het ontwerp te betrekken: het nieuwe 
gebouw keerde zich eerder van de omgeving 
af. De vrijdragende kantoorstrook boven de 
oefenruimtes plooide terug en werd geredu-
ceerd tot een muur, die het bouwperceel 
begrensde en een voorplein creëerde. Het 
andere definiërende element was een zwe-
vend en flinterdun plat dak, dat bijna het 
gehele terrein overhuifde, en waarin gaten 
werden gemaakt om licht door te laten. Het 
dak werd geconstrueerd met één balk, 
ondersteund door – onder andere – een 
conische pilaster, stalen kabels en een stut. 
Een parabolische boog werd diagonaal over 
het dak gespannen, en sprong weg van de 
bestaande koepel, als een nabeeld dat de 
vorm ervan aflijnde. Het auditorium en het 
podium bleven waar ze waren, naast het 
Circustheater, als uitsneden in de grote 
‘plank’ boven de site, maar de publiekszaal 
werd overdekt met een vervormd golfplaten 
dak, geïnspireerd door het schooltje dat 
Gaudí bouwde naast de Sagrada Família. Bij 
de ontwikkeling van beide structuren – het 
platte en het kleinere, golvende dak – was 
een essentiële rol weggelegd voor de Duits-
Hongaarse bouwkundig ingenieur Stefan 
Polónyi, die was aangeraden door O.M. 
Ungers omdat Koolhaas geen Nederlandse 
ingenieur kon vinden die zijn zin voor avon-
tuur deelde. In 1993 heeft Polónyi terugge-
blikt op de samenwerking met Koolhaas. 
Het was belangrijk om architectuur te creë-
ren met muren en daken, aldus de ingeni-
eur, maar het was ook essentieel dat het dak 
niet als zodanig herkenbaar was – het moest 
een ‘leviterend’ object blijven, dat niet 
zozeer ondersteund werd door een selectie 
van elementen, maar er haast per ongeluk 
door werd aangeraakt, terwijl die elemen-
ten op hun beurt geïndividualiseerd werden 
en bevrijd leken van de constructieve func-
tie die ze enkel collectief  konden vervullen. 
‘Laten we hier aan de linkerkant’, zo moe-
digde Koolhaas Polónyi aan, ‘een kegel van 
massief  staal onder het dak schuiven, en 
aan de rechterkant zetten we er een stalen 
bol bovenop.’14 OMA wou kost wat kost tra-
ditioneel gedefinieerde ruimtes vermijden – 
het tweede project voor het NDT is een stuk 
architectuur zonder architectuur, waarin 
de abstractie en de reductie die typerend zijn 
voor de bekendste gebouwen uit de moder-

nistische canon, tot het uiterste worden 
opgedreven, niet enkel wat betreft de 
gebruikte elementen, maar vooral in de 
manier waarop de elementen elkaar ont-
moeten – of  dat net niet doen. In november 
1982 vond een discussie over die opzet 
plaats, toen Koolhaas het nagelnieuwe 
tweede project presenteerde aan de 
Universiteit van Virginia – het gesprek is 
opgenomen in het boek The Charlottesville 
Tapes. ‘We hebben het opgevat als een reeks 
muren’, zo besloot Koolhaas zijn lezing. 
Waarop Rob Krier – samen met zijn broer 
Léon op vele vlakken de anti-Koolhaas, hoe-
wel de soms extreme posities van OMA en 
de Kriers niet in alles van elkaar verschillen 
– antwoordde: ‘Dit is precies wat ik in jouw 
ontwerpen bekritiseer. Dit is antiruimte, 
geen geformuleerde ruimte.’ Koolhaas sloeg 
de kritiek geestig van zich af: ‘Ik heb in eer-
dere gesprekken met jou toegegeven dat ik 
een blinde vlek heb voor ruimte. Dat is een 
probleem waar ik mee worstel, maar ik 
denk dat ik ondertussen een lange weg heb 
afgelegd voor iemand die zo gehandicapt 
is.’15 Er weerklonk gelach, maar de tegen-
werping van Krier was terecht: het tweede 
project voor het NDT toonde hoe OMA in de 
jaren tachtig – en dit veranderde in de jaren 
negentig – geen nieuwe architectuur wou 
uitvinden, en evenmin een traditie in ere 
wou herstellen. Het bureau beperkte zich 
ertoe de moderne architectonische midde-
len te beschouwen als een reeks clichés die 
op vitale wijze hergebruikt konden worden, 
door ze te verwerken in onorthodoxe formu-
leringen en composities, en van extrava-
gante rechtvaardigingen te voorzien. 
 Op dat vlak was een vroege OMA-
medewerker bepalend: Jan Voorberg, een 
autodidactische houtbewerker-architect 
zonder technisch diploma. In 1978 werk-
ten Koolhaas, Zenghelis en Zaha Hadid aan 
een ontwerp voor de uitbreiding van de 
Tweede Kamer in Den Haag, het eerste item 
in de onlineportfolio van OMA. Nadat de 
wedstrijd onbeslist was gebleven, publiceer-
de Voorberg, die vlakbij de Tweede Kamer 
woonde, een pleidooi voor het OMA-
project.16 Hoewel onsuccesvol, werkte zijn 
actie niet alleen de faam van OMA in de 
hand, maar resulteerde ze ook in een uitno-
diging om voor Koolhaas te werken – 
Voorbergs aanstelling (als projectarchitect 
voor het NDT en voor de sociale woningen 
aan het IJplein) viel samen met de oprich-
ting van een kantoor in Rotterdam. Zoals 
talrijke foto’s in de archieven van Voorberg 
tonen, trok hij geregeld de wereld rond om 
zijn obsessionele interesse voor twintigste-
eeuwse architectuur bot te vieren. Het was 
Voorberg die de collectie van historische 
stedenbouwkundige projecten samenstelde 
die aan de basis lag van het IJpleinproject. 
Als architectuuromnivoor strekte zijn 
belangstelling zich echter ook uit tot lokale 
architectuurtradities. Eén foto, genomen 
tijdens een trip naar de States, toont een 
vestiging van McDonald’s met verschillen-
de parabolische bogen zoals in het tweede 
ontwerp voor het NDT – twee bogen als 
onderdeel van de voor- en achtergevel, 
maar ook een dubbele boog in het losstaan-
de logo van de fastfoodketen. Voorberg 
maakte verschillende maquettes van het 
eerste en tweede ontwerp voor het NDT, en 

een ervan herinnert aan de foto’s van de 
Wurstserie – stedelijke landschappen of  
situaties, gemaakt uit eten, kartonnen 
dozen of  huiselijk afval – van het Zwitserse 
kunstenaarsduo Fischli & Weiss uit 1979. 
Net als deze fotoreeks demonstreert de 
maquette hoe geen enkel materiaal te 
banaal of  te saai is om uitgesloten te wor-
den van het domein van de kunst en de 
architectuur. Het Circustheater wordt er als 
een hamburgerbroodje voorgesteld, de 
toneeltoren als een stuk cake, de muur als 
een dun sneetje brood; het dak en de boog 
werden besprenkeld met kleurige hagelslag, 
terwijl het (voorziene) politiestation en het 
kantoorgebouw gematerialiseerd werden 
met een omgekeerde puddingverpakking en 
enkele plakjes donkere ham. De maquette 
en dit ontwerp zijn op geen enkele manier 
eenzijdig, zoals niets wat OMA deed of  pro-
duceerde. Elke indruk van een programma-
tische of  dogmatische intentie kan worden 
genuanceerd of  ontkracht – dat maakte het 
vervolg van het debat in Charlottesville dui-
delijk. Na Kriers opmerking over antiruim-
te, beschuldigde Cesar Pelli OMA’s ontwerp 
van nostalgie omwille van de ‘voortduren-
de verwijzing naar Miami Beach, palm-
stranden, bogen van McDonald’s en nier-
vormige zwembaden’. Robert Stern was het 
daarmee eens – Rems ‘nostalgie is zogezegd 
OK, maar de nostalgie van al de anderen is 
dat niet’ – terwijl Rafael Moneo een hou-
ding vaststelde ‘in de richting van moderne 
architectuur als een soort vernaculair 
populisme’.17 Zowel het populisme als de 
nostalgie van het ontwerp zijn echter dub-
belzinnig. OMA wou nooit op anti-intellec-
tualistische wijze aan een breder publiek 
appelleren – daarvoor is Koolhaas niet naïef  
of  idealistisch genoeg. Met al die verwijzin-
gen, materialen en ‘antiruimtes’ richtte 
Koolhaas zich tot de gemeenschap van 
architecten. In 1974 had Manfredo Tafuri 
de architecten in een maatschappelijk 
geïsoleerd boudoir gesitueerd. Koolhaas 
probeerde dat boudoir niet te verlaten, 
maar wou zijn collega’s erop wijzen, door 
elementen en methodes te introduceren die 
in totaal andere contexten thuishoren, dat 
ze onbewust toch in dat boudoir aan het 
leven en werken waren. Hij wou de nostal-
gie onthullen van de andere architecten, die 
nog steeds al te traditionele architectuur 
aan het maken waren, en aldus een fictieve 
invulling gaven aan hun rol als architect, 
hoe postmodern, pop of  eclectisch ze ook 
beweerden te zijn. Dat was ook Koolhaas’ 
ervaring op de bijeenkomst die zou leiden 
tot The Charlottesville Tapes. ‘De nostalgie die 
op deze vergadering heerst’, zo merkte hij 
op, ‘is niet zozeer nostalgie voor een bepaal-
de stijl of  periode, maar nostalgie voor een 
orde, voor een specifieke rol voor de archi-
tectuur, voor de rol van de architect als een 
gentleman die tevoorschijn komt en een 
tekening uitrolt. Ik vind dat soort nostalgie 
zeer ongezond want het verplicht ons om 
deel te nemen aan deze naargeestige verga-
deringen waarop niets lijkt te kloppen en 
alles een knoeiboel is – maar we desondanks 

wondermooie en nobele verklaringen moe-
ten afleggen. Wat ik heb proberen doen is 
sommige van die dingen te tonen.’18

 De moeilijkheden die de totstandkoming 
van het NDT veroorzaakten, werden door 
Koolhaas gerecupereerd om architectuur te 
bekritiseren als instituut, als beroep en als 
een veronderstelde collegiale activiteit – om 
architecten te tonen hoe ze gedomineerd 
werden door processen die onmogelijk te 
controleren vielen omdat ze nauwelijks iets 
met architectuur te maken hadden. 

Transplantatie naar Den Haag

Op 23 september 1983 werd OMA’s tweede 
ontwerp door de gemeente goedgekeurd. 
Om dat te vieren ging Jan Voorberg op 
vakantie naar Brazilië. Op 11 oktober, tij-
dens een bezoek aan het Pedregulho-
wooncomplex in Rio de Janeiro, werd hij in 
onduidelijke omstandigheden doodgescho-
ten. Later in die week besloot Den Haag om 
OMA’s project voor Scheveningen te annule-
ren en het NDT naar het Spui in het stads-
centrum te verhuizen. De reden voor die 
plotse beslissing was financieel: geldschie-
ters bleken uiteindelijk niet te willen investe-
ren in culturele infrastructuur voor een eer-
der provinciale badstad als Scheveningen. 
Ook het programma speelde vermoedelijk 
een rol in het uitstel en in de verhuis: het 
NDT zou het eerste danstheater ter wereld 
worden. Een dergelijk nieuwe, onbekende 
en risicovolle onderneming, leek beter op 
zijn plaats – en zeker beter bereikbaar – in 
het centrum van Den Haag. Het zou daar-
naast kunnen dat het stadsbestuur twijfelde 
aan de kwaliteiten van het NDT, hoewel het 
gezelschap wereldwijde renommee had ver-
worven – aan het eind van de jaren tachtig 
was er sprake van dat de Amerikaanse cho-
reograaf  William Forsythe artistiek direc-
teur zou worden, maar hij wou enkel aan-
treden als Birnie bereid was op te stappen, 
en dat was niet het geval.19

 Het bouwvolume op de nieuwe locatie 
verdubbelde; het budget bleef  hetzelfde. 
Koolhaas verklaarde daarop simpelweg dat 
het bestaande ontwerp kon worden ver-
plaatst: ‘[…] het embryo van het project 
voor Scheveningen, gevoed in een meer 
veelbelovende baarmoeder, transplanteren. 
Zo’n operatie laat toe om te besparen op tijd 
en op een groot deel van de honoraria van 
de architecten.’20 Het zou opnieuw een truc 
zijn geweest om vastgeroeste noties aan te 
vechten, ditmaal over site-specificity en 
‘goed bouwen’. In 1999 herhaalde OMA 
deze operatie op een meer drastische wijze, 
toen een huis ontworpen voor de rand van 
Rotterdam verplaatst en verschaald werd 
om in 2005 tevoorschijn te komen als de 
Casa da Musica in Porto. In het geval van 
het NDT onderging het ontwerp vele wijzi-
gingen, van het begin van 1984 tot aan de 
opening in de late zomer van 1987, ten 
gevolge van de site, maar ook als reactie op 
enkele andere gebouwen die tegelijkertijd in 
de steigers werden gezet.

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, tweede project, Scheveningen, 1982 (archief  Jan Voorberg, 
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam)

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, derde project, Den Haag, 1986, axonometrie



De Witte Raaf  – 187 / mei – juni 2017 10

De Spuibuurt was een verpauperd gebied 
met arbeiderswoningen en kleinschalige 
industrie, vlakbij het Centraal Station. Na 
bombardementen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden vele (geaborteerde) 
plannen gemaakt. Vaak gebeurde dat op 
vraag van ontwikkelaars – zo stelde Pier 
Luigi Nervi in 1962 een ensemble voor met 
hotels, winkels, restaurants en een zwaar 
gecontesteerde kantoortoren van 140 
meter hoogte. In de late jaren zeventig werd 
afbraak gevolgd door herontwikkeling, 
onder meer via de bouw van twee ministe-
ries en de aanleg van een groot viaduct. Het 
gebied vlak voor de ministeries werd voor-
bestemd voor een stadhuis met een biblio-
theek, en voor een concertgebouw en een 
hotel, beide verbonden door een onder-
grondse garage – een overblijfsel van het 
Nervi-plan. Voor het stadhuis werd in 1986 
een wedstrijd georganiseerd: de jury, met 
Aldo van Eyck als voorzitter, selecteerde 
OMA, maar wethouder Adri Duivesteijn 
verkoos het project van Richard Meier. In de 
maquettes voor OMA’s stadhuis was het 
NDT – in ontwikkeling – steeds aanwezig, 
hoewel de wederzijdse invloed beperkt bleef  
tot de verbinding tussen het verzonken 
plein voor en onder het stadhuis, en het 
driehoekig plein vlak voor het NDT. Het ver-
lies van de wedstrijd in 1987 van Meier was 
bijna even dramatisch als de tweede plaats 
in de wedstrijd voor het Nederlands 
Architectuurinstituut in Rotterdam van het 
jaar daarop, toen OMA het tegen Jo Coenen 
moest afleggen – die nederlaag was deels 
verantwoordelijk voor een radicale wijzi-
ging in OMA’s ontwerp voor de Kunsthal, 
aan de andere kant van het Museumpark. 
Twee keer, in Den Haag en in Rotterdam, 
kreeg OMA bijna de mogelijkheid om twee 
publieke gebouwen te realiseren verbonden 
door een plein – in beide gevallen werd 
slechts een van de twee ontwerpen uitge-
voerd.21

 Twee andere projecten die ontwikkeld 
werden voor het Spui, bleken beslissend 
voor de vorm die het NDT zou aannemen: 
een hotel, ontworpen door Carel Weeber, en 
vooral een concertzaal voor het Residentie 
Orkest Den Haag (RO), ontworpen door het 
bureau van Dick van Mourik. Volgens 
Koolhaas was het de fout van Van Mourik 
dat OMA’s tweede NDT-project eind 1983 
geschrapt werd: diens kantoor had het 
stadsbestuur ingefluisterd wat voor een 
besparing het zou betekenen om het NDT 
en het RO samen in één gebouw langs het 
Spui onder te brengen. ‘Ze poneerden’, 
aldus Koolhaas, ‘de ridicule stelling dat het 
gehele complex voor 18 miljoen gulden te 
bouwen was. Het lot van ons ontwerp voor 
het gebouw in Scheveningen was daarmee 
eigenlijk bezegeld. Het was echt een toon-
beeld van typisch collegiaal gedrag zoals dat 
in Nederland wel meer voorkomt. Dit was 
voor ons mede een aanleiding om de samen-
werking met Van Mourik tot een minimum 
te beperken.’22 Toch leek minstens een beet-
je samenwerking wenselijk.
 Binnen een stedelijk plan van Carel 
Weeber, en bovenop de grid van de parkeer-
garage, had Van Mourik een concertzaal 
ontwikkeld. Toen de stad besloot om het 
NDT te verhuizen, was een van de scena-
rio’s een gebouw met één podium, maar 
met afzonderlijke toeschouwersruimtes 
links en rechts. Een andere mogelijkheid 
was een theaterzaal overbouwd door een 
concertzaal – een optie die door Koolhaas 
werd aangeduid als ‘het stierenmodel’23, 
omdat het leek alsof  het NDT door het RO 
bestegen werd. Uit afkeer van deze voorstel-
len, maakte OMA zelf  schetsen voor een 
goed nabuurschap. Binnen een L-vorm met 
het NDT op de hoek, kon het hotel gedeelte-
lijk rechts voor het theater worden gezet, 
met een steegje als resultaat, en het RO ver-
volgens aan de andere kant links van het 
NDT. Een gedeelde rechthoekige foyer tus-
sen de twee zalen zou ontworpen worden 
door OMA; de inkomhal vooraan was deel 

van het ontwerp van Van Mourik. ‘We 
moesten ons erbij neerleggen’, aldus 
Koolhaas, ‘dat we geen enkele invloed op 
hun ontwerp konden uitoefenen. We 
namen ons dus voor om te reageren op hun 
dingen. Dat zou de enige vorm van samen-
werking worden. We hebben net gedaan 
alsof  het gebouw van het RO er al stond. 
Doordat zij hun gedeelte ontwierpen en wij 
het onze, geven de twee gebouwen elkaar 
reliëf. Maar ik moet wel zeggen dat 
Vermeulen [projectverantwoordelijke bij 
Van Mourik] nooit reageerde op ons ont-
werp.’24

 OMA’s project ontpopte zich – om de ter-
men van het bureau te gebruiken – als de 
ene helft van een Siamese tweeling, of  als 
een ‘cadavre exquis’, de surrealistische 
techniek waarbij een gedicht wordt samen-
gesteld door verschillende personen, zonder 
dat ze elkaars bijdrage kennen. De functio-
nele elementen van het tweede project – 
podium, zaal, backstage, kleed- en oefen-
ruimtes, zwembad, kantoren, opslagruimte 
en restaurant – werden samengedrukt in 
drie stroken ‘binnen een rechthoekig plan, 
zoals bij de lay-out van een krantenpagi-
na’25, om Roberto Gargiani te citeren. Die 
metafoor kan nog verder worden doorge-
trokken: de kantoren vormden krantentitel 
en datum (vlakbij het plein en het hotel), de 
oefenruimtes maakten de krantenkop uit, 
en de zaal en het podium fungeerden als het 
hoofdartikel; de foyer verbond de drie delen 
als een paginahoge kolom aan de linker-
kant. Deze rationele orde verscheen echter 
enkel in het plan. Een compositionele strate-
gie van OMA – eminent aanwezig in de ont-
werpen voor Parc de la Villette of  voor de 
Parijse Wereldtentoonstelling van 1989 – 
was de verstoorde en geanimeerde grid, een 
mechanisme dat alomtegenwoordig is in 
New York (en in Delirious New York). In 
Scheveningen werd de grid gesuggereerd 
door het plan van Bakema; in de platgesla-
gen en onbepaalde omgeving van het Spui 
besloot OMA om, binnen de container van 
het gebouw, zowel de grid als de verstoring 
ervan te organiseren – zowel de orde als de 
momenten waarop die orde (niet zonder 
suspense) wordt bedreigd. Vergeleken met 
het ontwerp voor Scheveningen, was het 
exterieur van het uiteindelijke project eer-
der eenvoudig; alle energie (en het grootste 
deel van het budget) ging naar het interieur. 
In de woorden van Koolhaas: ‘Zie het 
gebouw als een neutraal raster, waarin af  
en toe gebiedjes zitten die heel bijzonder 
zijn.’26 Hoewel doorzichten werden gecre-
eerd tussen bijvoorbeeld de studio’s en de 
kleedkamers, en de functionele zonering 
een abrupte opeenvolging creëerde van pro-
grammatische verschillen, deed een duize-
lingwekkende densiteit van incidenten zich 
enkel voor in de foyer. Het spectaculairst 
was de metalen Skybar, balancerend op één 
knalrode en ronde balk, en in evenwicht 
gehouden door een paal en een trekstang – 
een structuur ontwikkeld door Polónyi, en 
een erfenis of  zelfs een samenvatting van 
het tweede project voor Scheveningen. Een 
balkon tussen de rode muur van het NDT en 
de zachtroze wand, sloot aan op de concert-
zaal en bood uitzicht over de foyer. 
Ondersteund door gekleurde kolommen, 
met daartussen ruimte voor een café op het 
gelijkvloerse niveau, zakte het plafond tot 
minder dan een halve meter – het werd fel 
verlicht door enkele spots, alsof  het ging om 
het meest essentiële onderdeel van het 
gebouw. Aan het begin en aan het eind had 
de foyer twee glazen gevels, gericht op twee 
erg verschillende delen van de stad. Vooraan 
in de inkomhal (gedeeld met het RO, en ont-
worpen door de collega’s) was een gouden 
kegel als een nagel tot halverwege in de 
grond geslagen, om aan te geven waar zich 
het splitsingspunt bevond tussen het con-
cert- en het theatergedeelte, en bijgevolg 
tussen de foyer en de inkomhal. Op de bega-
ne grond omvatte dit blinkende volume een 
kassa, terwijl het op de bovenste en bredere 

verdieping een restaurant huisvestte, als 
een uitkijktoren die zicht bood op de twee 
vlakbij gelegen gebouwen, maar ook op de 
stad.
 De aanwezigheid van het NDT in Den 
Haag was opvallend, en toch was het moei-
lijk om het gebouw precies te identificeren. 
Er is één foto van Hans Werlemann die het 
NDT toont te midden van de dichtbebouwde 
en diverse omgeving van het Spui, en het is 
onmogelijk om aan te wijzen waar het 
gebouw precies begint en waar het eindigt. 
Zoals Jacques Lucan vaststelde, was dit een 
gevolg van de compositie van volumes en 
gevels: ‘Het theater is geen homogeen 
gebouw dat zich affirmeert in een absolute 
en onafhankelijke singulariteit; integen-
deel, het heeft iets van een kameleon als je 
al de verschillende zichten op de verschil-
lende gevels in overweging neemt, die punt 
per punt, met hun eigen middelen, reageren 
op de meervoudige gegevens van de 
gebouwde omgeving.’27 Daarbij wordt ook 
duidelijk hoezeer het NDT schatplichtig was 
aan Robert Venturi en diens theorie van de 
decorated shed. Omdat het onmogelijk was 
om het gebouw of  de onderdelen ervan dui-
delijk te onderscheiden, is het correcter om 
het geheel te omschrijven als een collectie 
van gevels, die schijnbaar elk tot een andere 
constructie behoren, en waarvan de articu-
latie of  materialisering afhangt van de aan-
palende gebouwen of  open ruimte – één 
drievoudige collage illustreert dat wonder-
mooi. Op de voorgevel van de theatertoren 
hing bijvoorbeeld een schilderij van 
Madelon Vriesendorp, met deels geabstra-

heerde dansende lichamen. De daklijn van 
de achtergevel, bekleed met zwarte golf-
plaat, zag eruit als een abrupt afgebroken 
wiskundige grafiek, doordat ze eerst de 
backstageruimtes en de theatertoren volg-
de, en daarna de golven van het theater zelf, 
ook meegenomen uit Scheveningen. Samen 
met Polónyi werd besloten om de steunbalk 
onder het dak te plaatsen (en niet als een 
hangconstructie erboven), precies om de 
formele onafhankelijkheid van de verschil-
lende delen en hun gevels te verzekeren. 
Binnen werden 1001 stoeltjes verzameld in 
een donkerblauw interieur – Birnie had 
immers gevraagd om een auditorium voor 
‘minstens 1000 bezoekers’. Onder het gol-
vende dak met de zichtbare balkenstruc-
tuur, hingen drie goudkleurige akoestische 
schermen tegen de grote zijwand.

Een fata morgana van een gebouw

De vraag die de meeste critici zich stelden na 
de opening in september 1987 was niet zo 
verrassend: hoe functioneren de provoca-
tieve architectonische concepten van OMA 
nu Koolhaas het papier vaarwel heeft 
gezegd? Opnieuw reikte de architect zelf  het 
antwoord aan – of  liever, hij probeerde te 
beargumenteren dat de vraag niet van toe-
passing was. ‘Het is beter’, zo zei Koolhaas, 
‘om het uitgevoerde ontwerp voor het NDT 
te zien als een schets van een gebouw. Een 
statement van een gebouw dat er had kun-
nen zijn; een fata morgana dat het driedub-
bele zou kosten indien het echt gebouwd 
zou worden.’28 Eindelijk was hij dan gede-
buteerd als bouwende architect, maar nog 
steeds niet in het echt! Het bewees nogmaals 
hoe Koolhaas zichzelf  telkens weer onover-
winnelijk wist te maken, als een superheld 
in een kogelvrij vest geweven uit niets dan 
woorden. Hij vermeed altijd het slachtoffer 
te zijn van iets of  iemand anders, en herin-
terpreteerde alles wat met hem of  met de 
projecten van OMA gebeurde als intentio-
neel, met een vaak enorme intelligentie, 
maar ook met een gedurfde inconsequentie. 
Toch werd het NDT aan het eind van de 

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, derde project, Den Haag, 1986, gevelcollage (archief  OMA/Rem Koolhaas, Het Nieuwe Instituut Rotterdam)

OMA / Rem Koolhaas

Nederlands Danstheater, Den Haag, 1987. Foto’s: Hans Werlemann
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jaren tachtig ontvangen als een echt, zij het 
een onconventioneel gebouw. ‘Wie teleur-
gesteld is of  het gebouw afwijst omwille van 
de afwezigheid van details, die mist het 
punt’, zo beweerde Peter Buchanan in 
Architectural Review. ‘Het is misleidend om 
het gebouw te beoordelen in conventionele 
architecturale termen.’29 Olivier Boissière 
schreef  in L’Architecture d’Aujourd’hui: ‘Kan 
hij bouwen, zo vroeg men zich af. Het ant-
woord is ja! Met een messcherp budget pre-
senteert Koolhaas een constructieve oefe-
ning waarmee hij bewijst over het savoir 
faire te beschikken dat hij zo bewonderde in 
sommige Amerikaanse gebouwen, een 
mengvorm van nonchalance en nauwkeu-
rige aandacht: bij hem natuurlijk geen 
detail zoals Scarpa dat zou maken, maar hij 
vindt bijvoorbeeld de juiste manier om 
bekledingspanelen naast elkaar te zetten 
zonder ze samen te voegen, of  om een rest-
ruimte te verfijnen zonder daar plaats voor 
te hebben, of  om een onzichtbare ruimte als 
een werk op zich te beschouwen.’30 De 
Amerikaanse invloed was zeker aanwezig. 
Een stalen skelet werd bekleed met gegolfd 
staal, bakstenen, aluminium, of  (aan de 
binnenzijde) gipsplaat. ‘Zo wordt ook in 
Californië gebouwd’, aldus Koolhaas. ‘Dit 
gebouw had ik nooit kunnen maken als ik 
niet in Amerika had gezeten.’31 Het was 
niet enkel een manier om aan de budgettai-
re voorschriften te gehoorzamen, maar ook 
om materialen betekenisvol te maken en er 
een ideologische dimensie aan te verlenen 
– het gebruik van goedkope, Amerikaanse 
en inferieure gipsplaat was een provocatie, 
zeker in Nederland. Hoewel Koolhaas in 
2001, in het gelijknamige essay, zou clai-
men dat de typisch laattwintigste-eeuwse, 
en even waardeloze als alomtegenwoordige 
junkspace ‘bedacht is in een broedkast van 
gipsplaat’32, leek het twintig jaar eerder 
toch mogelijk om datzelfde materiaal in te 
zetten als een kritisch architecturaal ele-
ment dat interpretatie uitlokte. Het was een 
strategie die min of  meer OMA’s eerste 
decennium overheerste: Amerikaanse en 
metropolitane kenmerken invoeren in 
Europa, om de achterstand en het conser-
vatisme te onthullen dat zich daar had 
opgestapeld. Het project voor het NDT was 
echter het eerste waarin een bouwmateri-
aal een belangrijke rol speelde. ‘We gebrui-
ken gipsplaat ook’, zo vertrouwde Koolhaas 
in 1985 Mil De Kooning toe, ‘omdat het een 
‘ander’ materiaal is. Want de wereld wil 
natuurlijk niets liever dan dat je de hele tijd 
hetzelfde blijft maken.’33

 Dit kan de meest uitgesproken, maar ook 
deels onbegrijpelijke lof  voor OMA’s NDT 
helpen verklaren. In een bespreking in 
Architecture Mouvement Continuité in 1987, 
gaf  Hubert Damisch toe dat hij aan Jean 
Prouvé moest denken toen hij in de lente 
van datzelfde jaar de werf  had bezocht. In 
het licht van Koolhaas’ oeuvre lijkt dat ver-
gezocht. De ethiek van Prouvé als construc-
teur – ‘Je berekent gevouwen bladmetaal 
niet, je ervaart het’, zoals Damisch het 
omschreef  in een essay uit 1990 34 – is niet 
meteen het hoofdprincipe achter OMA’s 
werk. Ook in het NDT werden constructie-
methodes en materialen eerst en vooral dis-
cursief ingezet – ze werden gebruikt om 
ideeën uit te drukken, om gewoontes te 
bekritiseren, en om cultuur te produceren. 
Dat suggereerde ook Polónyi: ‘Koolhaas is 
vooral geïnteresseerd in het externe beeld, 
in wat omschreven kan worden als archi-
tectonisch beeldhouwen.’35 Misschien deed 
Damisch gewoon zijn best – en hij stond 
daarin niet alleen – om zijn goedkeuring te 
geven aan Koolhaas als bouwer. De filosoof  
en de architect raakten met elkaar bevriend 
in 1972 in Ithaca (VS); volgens Koolhaas 
werd hun allereerste etentje door Teri, de 
vrouw van Damisch (die zelf  kinderloos 
wou blijven) aangegrepen om haar man te 
vertellen dat ze zwanger was.36 En in 1979 
maakten Madelon Vriesendorp en Teri 
Wehn-Damisch samen een filmversie van 
het schilderij op de cover van Delirious New 
York.37 Tegelijkertijd zit er iets in Damisch’ 
opvatting van constructie dat particulier 
genoeg is om van toepassing te zijn op 
Koolhaas. ‘Het bewijs dat deze eerste reali-
satie levert’, zo schreef  Damisch in zijn 
recensie, ‘is dat er vandaag geen echt inte-
ressante architectuur kan bestaan die niet 
koppig strijdt tegen de onderdrukking waar-
onder constructie te lijden heeft, in alle 
betekenissen van die term.’38 Damisch 
begreep constructie vooral in een filosofi-
sche zin, als een activiteit die verschillende 

elementen samenbrengt om een betekenis-
vol en ‘stevig’ geheel te bekomen. Dit is een 
opvatting die ook, en niet toevallig, aanwe-
zig is in Paul Valéry’s lofzang op de bouw-
kunst, Eupalinos ou l’architecte, waarin de 
Franse dichter beschrijft hoe de wereld 
bestaat uit een chaos van geïsoleerde delen 
en objecten, waaruit niets kan voortkomen 
zonder menselijke en culturele tussen-
komst. Tegen deze wereld, ‘me voici, dit le 
constructeur, je suis l’acte.’39 In Damisch’ 
betiteling van Koolhaas als een dergelijke 
‘bouwer’, speelt langs de ene kant een laat-
tijdige afwijzing mee van strikt functiona-
lisme, maar langs de andere kant ook een 
bijdetijdse verwerping van het deconstructi-
visme, een theorie waarmee gedurende de 
jaren tachtig gepoogd was om architectuur 
te bevrijden van al haar ordenende, verza-
melende en inderdaad constructieve aspec-
ten – en een beweging waartoe OMA deson-
danks gerekend werd op de door Philip 
Johnson en Mark Wigley gecureerde ten-
toonstelling Deconstructivist architecture in 
het MoMA in 1988.
 Het NDT van OMA was een gebouw waar-
in de constructieve eigenschappen van de 
architectuur verdedigd werden, maar dan 
haast tegen beter weten in. Het was een ico-
noclastisch gebouw, samengesteld uit beel-
den; een singulier object dat bijna onmoge-
lijk onderscheiden kon worden van de 
omgeving; een stuk architectuur dat de dis-
cipline bekritiseerde, maar dat ondenkbaar 
was zonder de voorwaarden, de tradities en 
de grenzen van die discipline; een materiële 
constructie waarmee een intellectueel op 
een hyperbewuste manier zijn culturele 
positie onderstreepte; en een laatste examen 
voor een architect die sceptisch zou blijven 
staan tegenover zijn eigen job, maar die het 
beroep ook zou optillen tot ongeziene en 
vaak onverkwikkelijke hoogten. Misschien 
is het daarom zelfs gepast dat deze geschie-
denis nog een laatste hoofdstuk kent: in 
2016 werd het NDT afgebroken, als een 

gevolg van de eindeloze saga van de politie-
ke besluitvoering rond het Spui. In 2010 
won Neutelings Riedijk Architecten – 
Willem Jan Neutelings was een van de 
OMA-medewerkers die betrokken was bij de 
derde en laatste versie van het NDT – de 
wedstrijd voor het Spuiforum, waarin een 
concert-, opera- en danszaal onder een dak 
verzameld zouden worden. Onophoudelijk 
werd er oppositie gevoerd tegen de schaal 
van dit gebouw, en in 2014 won één partij 
de gemeenteraadsverkiezingen precies 
omdat ze haar campagne op dit protest had 
gebaseerd. In 2015 werd een nieuw cultu-
reel complex gelanceerd, ontworpen door Jo 
Coenen – het zou klaar moeten zijn in 2019.
 De afbraak van het NDT heeft nauwelijks 
reactie veroorzaakt, een paar neutrale 
tweets uitgezonderd. ‘Er was bijna niets, 
bijna nul’, zo liet Koolhaas zich ontvallen in 
een zeldzaam kwetsbaar moment. ‘Het was 
heel verrassend, en dat element van verras-
sing heeft op een bepaalde manier elk gevoel 
van tragedie of  verlies van tevoren al uitge-
hold.’40 OMA vroeg Hans Werlemann, die 
het NDT fotografeerde na voltooiing, om 
ook de vernietiging te documenteren. Het 
was opnieuw een paradox dat een architect 
die sinds de eeuwwisseling behoud en 
monumentenzorg uitdagend heeft bekriti-
seerd – bijvoorbeeld met de leuze ‘Preserva-
tion is overtaking us’41 – plots geconfron-
teerd werd met een voorbeeld van totale 
veronachtzaming van het belang van laat-
twintigste-eeuwse architectuur. De manier 
waarop het NDT stilzwijgend en haast onop-
gemerkt uit de weg is geruimd, kan ook wij-
zen op de dubbelzinnige reputatie die 
Koolhaas in zijn vaderland geniet, en zeker 
op de dalende waarde die vandaag in 
Nederland aan architectuur wordt toege-
kend. Kan een land dat geruisloos het 
debuut afbreekt van zijn belangrijkste 
naoorlogse architect nog beweren over een 
architectuurcultuur te beschikken? In 1987 
werd, ter ere van het nieuwe Nederlands 
Dans theater, een feestelijke postzegel 
gemaakt van 55ct, met daarop een tekening 
van het tweede project in Scheveningen, in 
een reeks met hoogtepunten uit de Europese 
architectuur. Maar dat was natuurlijk 
slechts een papieren verwezenlijking.
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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
Juli–augustus enkel op afspraak

— Dagelijks brood
W. Vynck
Opening door Hans Theys 26/05, 20:00
26 /05–24/06

 — Installatie
Kim Stumpf &  
Robert Van Dromme

— Fotografie
Koen Blanckaert, 
Jan Vandenabbeel, 
Alex De Bruycker.(Open spaces), 
W. Vynck
juli–augustus

— 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

— One Show Two Show
Klaas Vanhee & 
Geert Marijnissen
t/m 21/05 

— Griet Van de Velde
Opening: 03/06
04/06–02/07

— Zilverhof 34 [instalraam/
window project] 
GRAAI. ROOFBARONNEN 
VAN VLAANDEREN
Robrecht Vanderbeeken
t/m eind juni 

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

— Far
Vicken Parsons
Finissage: 11/06, 15:00
t/m 11/06

— (It) Works on Paper (II)
Nelleke Beltjens, Mario 
De Brabandere, Arpaïs Du 
Bois, Agnes Maes, Katja Mater, 
Jeff McMillan, Peter Morrens, 
Thomas Müller, Ronald 
Noorman, German Stegmaier, 
Allyson Strafella, Frank 
Van Hiel, Marijn van Kreij, 
JCJ Vanderheyden
Opening: 25/06, 15:00
25/06–23/07

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

— Show Me Your Archive and I Will 
Tell You Who is in Power
t/m 16/06

— Deel 3: Over Cahiers du Grif
Lezing door Mara Montanaro
31/05, 20:00

— Deel 4: A Short History of The 
Future
Lezing-performance Afrogalactica II: 

The Black Star Chronicles door 
Kapwani Kiwanga

01/06, 19:00

— Deel 5: Feminisme in een 
gedekoloniseerd perspectief
Lezing door kunstenaar Amandine Gay
Gesprek tussen Amandine Gay en 

Po B.K. Lomami
07/06, 19:00

— Deel 6: Hoe ziet een Islamitisch 
feminisme er uit in een Belgische 
context?
Lezing door Iman Lechkar
Panelgesprek met Fatma Arikoglu,  

Nella Van den Brandt & Samira Saleh, 
gemodereerd door Sophie Withaeckx

Slam poetry performance door Samira Saleh
Ism Sophia vzw
16/06, 19:00

www.kiosk.art/showmeyourarchive

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

— UND ES WAHR IHR MUND 
(birth and death of the show)
Dolores Bouckaert
28/05–02/07

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

— Op z’n janboerenfluitjes
Natasja Mabesoone
18/05–17/06

— Kortgeknipt
Kristien Dieltiens
(In kader van boeklancering)
22/06–02/07 

— Zomerprogramma
06/07–14/09

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

— Anna Barriball &  
Hannelore Van Dijck
t/m 11/06

— Be-Part Family Day
11/06, 14:30 

— Artist in Residence
Ria Verhaeghe
t/m 30/06

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

— Avonden in Avondland
Gery De Smet
New Space
Finissage 21/05, 14:00–18:00
t/m 21/05 

— Familieopstelling
Gery De Smet
in situ installatie - Claessens Artist's Canvas
t/m 21/05 

— There is no Mountain high 
enough
Tim Volckaert
Front Space
Finissage 21/05, 14:00–18:00
t/m 21/05  

— Summer Show - werk in 
permanentie van de vaste 
kunstenaars
Anna Lange, Gery De Smet, 
Haider Jabbar, Luk Berghe, 
Merlyn Paridaen
Front Space & New Space
15/06–03/09 
énkel op afspraak 

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

— フェンスの反対側に
Michiel Ceulers, 
Mathias Preenen
Finissage: 21/05

— IT WORKS LIKE THAT
Florin Buta

— intarsia
P.B. Van Rossem
Opening: 11/06, 11:00–18:00
Finissage: 09/07, 14:00–18:00

Hedendaagse kunst 
Gent

regio
Gent

Gent Soiree
09/06, 18:00–22:00
gent-matinees.be
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STÉPHANE SYMONS

In In No Great Hurry, de schitterende docu-
mentaire uit 2012 over het werk en leven 
van de Amerikaanse fotograaf  en schilder 
Saul Leiter (1923-2013), ontmoeten we 
een oude en wispelturige man die zich is 
blijven verbazen over de manier waarop zijn 
leven is uitgedraaid. Intussen is hij genoeg-
zaam bekend als een vernieuwer van op zijn 
minst twee subgenres van de fotografie, de 
kleurenfotografie en de stadsfotografie, 
maar zelf  stond Leiter, die in 2013 zou over-
lijden, er vooral van versteld dat zijn werk 
ooit de weg had kunnen vinden naar een 
publiek van liefhebbers en kenners. ‘Ik zou 
niet meer weten wat mij toen het gevoel 
heeft gegeven dat er enige hoop voor me 
was’ en ‘Ik ging er steeds van uit dat ik zou 
worden vergeten en simpelweg uit het zicht 
zou verdwijnen’.
 Leiter werd in 1923 in Pittsburgh geboren 
als zoon van een invloedrijke orthodox-jood-
se rabbijn, wereldwijd gereputeerd voor zijn 
kennis van oude, joodse teksten. Hij stierf  in 
New York, de stad waar hij bijna zeventig 
jaar lang leefde en werkte. Als gedoodverfde 
opvolger van zijn vader gaf  Leiter al op vroe-
ge leeftijd blijk van een uitzonderlijke intelli-
gentie. Zijn weigering om in de voetstappen 
van zijn vader te treden, leidde evenwel tot 
een intussen legendarisch geworden vlucht 
naar New York. Hij was 23 jaar oud en 
kwam er terecht tussen de vaandeldragers 
van het abstract expressionisme en de New 
York School, waarvan enkelen, onder meer 
Richard Pousette-Dart, zijn vrienden zou-
den worden. Leiters fotografisch talent werd 
al vrij vroeg ontdekt: in 1953 werd hij door 
Edward Steichen uitgenodigd om deel te 
nemen aan de tentoonstelling Always the 
Young Strangers in het MoMA. Toch heeft 
Leiter steeds geopteerd voor een bestaan in 
de schaduw. Mede daardoor zijn zijn foto’s 
pas vijftig jaar later, met de publicatie van 
het boek Saul Leiter: Early Color, bekend 
geworden bij een groter publiek.
 Al bestaat het grootste en belangrijkste 
deel van zijn oeuvre uit fotografie, Leiter is 
zichzelf  steeds ook als een schilder blijven 
beschouwen. De hang naar abstractie die 
het naoorlogse New York op de kaart zette 
als de hoofdstad van de nieuwe avant-gar-
des, heeft ook op zijn schilderijen een enor-
me invloed gehad. Veel van zijn vroege, 
veelal titelloze werken vertonen een duide-
lijke verwantschap met de kleuren- en vor-
mentaal van zijn generatiegenoten. Wat in 
het oog springt zijn abstracte vormen en 
kleurenvlakken, met hier en daar een zicht-
baar gebleven penseelstreek. In enkele 
gevallen lijken het haast Rothko’s in het 
klein, maar dan ontdaan van diens hoogge-
stemde, spirituele ambities. Als drager ver-
koos Leiter de achteloos uitgescheurde pagi-
na’s van een notitieboekje of  de achterkant 
van een boekcover boven doeken met een 
imposant formaat. In veel gevallen zijn de 
onderliggende lijnen van het notitieboek 
zichtbaar gebleven achter de lagen van gou-
ache, waterverf  en caseïne waarmee de 
kunstenaar het papier zorgvuldig bedekte.
 Leiter zocht geenszins naar de sublimiteit 
die zo en vogue was bij veel van zijn vrien-
den. Veeleer getuigt zijn werk van het besef  
dat onze vertrouwde omgeving – waar ook 
de notitieboekjes die hij recupereerde deel 
van uitmaakten – op een bepaalde manier 
herbestemd kan worden, alsof  hij ervan uit-
ging dat net in het meest banale object of  
tafereel het intiemste geheim van ons 
bestaan zou kunnen schuilgaan. Leiter ver-
trok naar eigen zeggen van het aanvoelen 
dat ‘mysterieuze dingen alleen gebeuren op 
vertrouwde plaatsen. We moeten niet steeds 
naar het andere eind van de wereld lopen.’ 
Een vroege fascinatie voor oosterse kunst en 
kalligrafie zou hier een verklarende factor 
kunnen zijn, want ook daar wordt de 
schoonheid in verband gebracht met schijn-
baar onbeduidende en contingente ervarin-
gen. Die volgehouden aandacht voor de 
poëzie van het toeval is van belang in zijn 
schilderijen én foto’s. Zowel in de schilder-
kunst als in de fotografie van Leiter stond de 
voortdurende herontdekking van het alle-

daagse centraal. Misschien is er wat dat 
betreft zelfs een verwantschap denkbaar 
tussen Leiters volgehouden interesse voor 
de mysteries van het alledaagse en het ein-
deloze geduld en intellectuele doorzettings-
vermogen dat zijn vader aan de dag legde in 
zijn studie van de heilige boeken. Zoals het 
geval is bij wel meer kunstenaars, primeer-
de ook bij Leiter een observerende houding 
op een actieve deelname in de wereld. Een 
leven lang terugkeren naar steeds dezelfde 
schijnbaar onbeduidende plekken heeft wel 
degelijk veel gemeen met de doorgedreven 
aandacht voor de oeroude Schrift waar de 
traditionele Talmoedstudie om draait. Zelfs 
de meest briljante geest kan immers slechts 
een commentaar schrijven bij de door en 
door gekende teksten uit de joodse traditie, 
en er niets werkelijks aan toevoegen, noch 
het geheim ervan ontsluieren. Vreemd 
genoeg ging Leiters doorgedreven belang-
stelling voor de vele gezichten van onze 
directe leefwereld net hand in hand met de 
hogergenoemde fascinatie voor abstractie 
en – in zijn fotografie – met pogingen om 
onze visuele ervaring in de war te brengen. 
‘Ik hou ervan wanneer je niet zeker bent 
wat je ziet’, zei hij. ‘Wanneer we niet weten 
waarom de fotograaf  een bepaald beeld 
heeft gemaakt en wanneer we niet weten 
waarom we ernaar kijken, dan ontdekken 
we plots iets dat we beginnen te zien. Ik hou 
van deze verwarring.’ 

Om die verwarring te illustreren, vertrek ik 
van één foto: Harlem (1960). Op de voor-
grond zien we een zwarte man in kostuum 
die voorbij wandelt met een sigaret in de 
mond die niet is aangestoken, de ogen 
onzichtbaar door de schaduw van zijn hoed. 
Boven hem een grote, zwarte luifel met de 
woorden ‘House’ en ‘bar’; net daarachter 
lezen we ‘Walker’s gin. Made with imported 
Botanicals’, de naam Walker’s niet eens 
helemaal leesbaar, en het woord ‘imported’ 
onderlijnd. Tussen dat opschrift en de man 
is er net genoeg ruimte voor een felrode 
vrachtwagen met een openstaande deur 
aan de passagierszijde.
 We zien niet meer dan wat woorden, din-
gen en mensen die lukraak bij elkaar wer-
den gebracht op een doordeweekse straat-
hoek in de stad. Samen resulteren ze in een 
duidelijk herkenbaar beeld van het New 
York van de jaren vijftig. 
 Maar Leiter houdt het niet bij dat ene 
beeld. In tegenstelling tot veel straatfotogra-
fen speculeert hij niet louter op de eenma-
ligheid van het moment décisif. Zo werd in de 
indrukwekkende, retrospectieve over Leiter 
die in het afgelopen najaar te zien was in het 
FoMu in Antwerpen, naast deze foto nog 
een veel minder bekende foto getoond die er 
bijna hetzelfde uitzag. De zwarte man was 
weliswaar uit de foto verdwenen en had 
intussen alweer plaatsgemaakt voor een 
volgende voorbijganger, maar de rode 

vrachtwagen en de woorden op de luifel 
bewijzen dat Leiter beide foto’s op precies 
dezelfde plaats heeft gemaakt. Meer nog, de 
deur van de vrachtwagen staat nog steeds 
open; veel tijd kan er dus niet zijn verstreken 
tussen beide beelden.
 Door die herhaling verschuift de aan-
dacht van de toeschouwer van het perso-
nage naar de context, en naar de manier 
waarop Leiter met een veelheid aan elemen-
ten uit de stadsomgeving een esthetisch uit-
gebalanceerde compositie samenstelt.
 De meeste straatfotografen dompelen zich 
onder in het hectische ritme van de massa 
om een in wezen onherhaalbaar moment 
van poëzie te onttrekken aan de chaos van 
het stadsleven. Leiters werk, daarentegen, 
getuigt van een volgehouden traagheid die 
haaks staat op het gejaagde tempo van de 
stad. Veeleer dan naar het vangen van de 
beweging en de snelheid die hem omring-
den, ging hij op zoek naar de visuele motie-
ven die bleven terugkeren te midden van het 
stadsgewoel. In foto’s als Footprints (1950), 
Don’t Walk (1952), Parade (1954), East 
Village, NYC (jaren vijftig), 463 (1956) en 
Red Umbrella (1958) zorgt bijvoorbeeld een 
eenvoudige paraplu voor een terugkerend 
patroon. Door de herhaling van dat soort 
motieven gaat zijn werk er vaak wat filmisch 
uitzien, alsof  de afzonderlijke beelden beho-
ren tot een groter geheel. Het is geen toeval 
dat een filmmaker als Todd Haynes er inspi-
ratie uit haalde voor zijn zesde langspeelfilm, 
Carol. Belangrijker is evenwel dat Leiter op 
die manier een abstracte kwaliteit aan het 
grootstedelijke verkeer verleent en er een 
mysterieus punt van herkenning introdu-
ceert. Het terugkeren van visuele patronen 
en motieven voegt een vreemde dimensie 
van schoonheid toe aan wat anders allicht 
slechts een behoorlijk troosteloze stadsom-
geving was gebleven. Het alledaagse wordt 
als het ware ‘herbetoverd’.
 Interessant is in dat verband het gebruik 
van taal in het beeld. In foto’s als Harlem 
(1960), maar ook in T (1950), Subway 
Window (jaren vijftig), Don’t Walk (1952) of  
Snow (variant) (ca. 1960), wordt het beeld 
in hoge mate beheerst door namen op een 
reclamepaneel, woorden op een etalage-
raam en letters op een verkeersbord. Meestal 
zijn deze tekens niet volledig leesbaar omdat 
ze zijn vervaagd, slechts als een reflectie 
zichtbaar zijn of  vanuit een te scherpe hoek 
werden gefotografeerd. Daardoor worden 
de louter visuele kwaliteiten van de woor-
den belangrijker dan hun inhoud. De taal 
neemt een zichtbare en tastbare plaats in de 
fysieke ruimte in, ze wordt een ding naast de 
andere dingen in de stad. Omgekeerd geldt 
dat vertrouwde objecten – auto’s, ramen, 
kranten, en niet te vergeten, paraplu’s – deel 
gaan uitmaken van een subtiele poëzie, en 
zelf  een eigen soort taal lijken te gaan vor-
men. ‘Omdat de dood in mensen huist / de 

buitenkant van dingen is / kan ik alleen in 
dingen leven zien’, zo schrijft Bernlef  in het 
gedicht Meer in dingen dan in mensen. De 
gelijkschakeling van tekens en dingen werkt 
de verwarring waarnaar Leiter zoekt in de 
hand, en zorgt er opnieuw voor dat de bana-
le werkelijkheid wordt geabstraheerd en 
vanaf  een mysterieuze afstand verschijnt. 
 Leiter bewerkstelligt die afstand voorts op 
een heel concrete manier door allerhande 
objecten voor de camera te schuiven, als 
tussenlagen die het zicht op de beeldruimte 
kaderen, en soms ook filteren of  belemme-
ren. In foto’s als Shopping (1953), Walking 
(1956), Phone Call (ca. 1957) of, zijn eigen 
favoriete werk, Through Boards (1957) func-
tioneren ramen en deuren, auto’s en luifels 
als kaders binnen het kader. Andere beel-
den geven letterlijk zo’n kader binnen het 
kader te zien. In Pull (1960), Snow (1960) 
en Package (ca. 1960) kijken we samen met 
de fotograaf  door een beregend raam naar 
mensen die de winterse kou, regen en 
sneeuw doorstaan. Het raam zorgt voor een 
verstillende en afzwakkende werking: het 
barre winterweer wordt tot een schouwspel 
herschapen waardoor we ons tegelijkertijd 
wel en niet betrokken voelen. De verwarring 
en het mysterie worden in de hand gewerkt 
doordat Leiter speelt met reflecties in het – 
al dan niet gebroken of  beregende – venster-
glas of  in oude spiegels, of  met weerspiege-
lingen op een vochtig wegdek. 
 Tot slot worden de personages op afstand 
geplaatst door hun kleren. Nagenoeg alle 
voorbijgangers in Leiters foto’s zijn piekfijn 
uitgedost, niet zelden in kostuum en met 

Saul Leiter

Harlem, 1960

Van oude dingen, de mensen die voorbijgaan
Over Saul Leiter

Saul Leiter

Don’t Walk, 1952

Saul Leiter

Red Umbrella, ca. 1958

Saul Leiter

T, 1950
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STEVEN HUMBLET

De titel mag letterlijk worden genomen. 
Wat de bezoeker in de zalen van Tate 
Modern zal aantreffen is Wolfgang Tillmans, 
jaargang 2017. Van een breed opgezette 
retrospectieve, een exhaustieve terugblik of  
een puntige synthese is geen sprake, hier 
wordt enkel een stand van zaken opge-
maakt. Die aanpak past bij deze fotograaf, 
die zich constant heruitvindt en voor wie 
een tentoonstelling nooit meer is dan een 
momentopname van een voortdurend ver-
anderende praktijk. Tillmans (°1968) ver-
enigt artistiek werk met uitstapjes in de pro-
fessionele fotografie, combineert een eerder 
documentaire aanpak met abstracte experi-
menten, verbindt de wereldse interesse van 
de reportagefotograaf  met een kritisch 
reflectie over het fotografisch medium… Dat 
hij erin slaagt om al deze (op het eerste 
gezicht onverzoenlijke) tegenstellingen toch 
te overstijgen heeft alles te maken met de 
manier waarop hij het fotografische beeld 
begrijpt en inzet.
 Alles begint met het inzicht dat het foto-
grafische beeld in eerste instantie een object 
is. Tillmans breekt radicaal met de gangbare 
opvatting dat een foto enkel over een mate-
riële drager moet beschikken om bekeken te 
kunnen worden, en dat die drager onze kijk-
ervaring niet beïnvloedt. Zo ziet Roland 
Barthes in zijn studie over fotografie nooit 
de foto zelf  (dat wil zeggen het foto-object), 
maar enkel de visuele voorstelling die erop 
lijkt te ‘zweven’. Kijken naar een fotogra-
fisch beeld, betekent voor hem met andere 
woorden vergeten dat er zich achter de 
afbeelding een dunne maar ondoordring-
bare laag materie bevindt. Dat de materiële 

drager van geen belang zou zijn, lijkt te wor-
den bevestigd door het verbazingwekkende 
gemak waarmee een foto van formaat kan 
veranderen en van de ene plaats naar de 
andere kan reizen (en zelfs op verschillende 
plaatsen tegelijkertijd kan zijn), zonder dat 
de beeldinformatie daardoor fundamenteel 
verandert. Of  de foto in een boek verschijnt 
of  aan de muur hangt, klein afgedrukt of  
groot geprojecteerd wordt, telkens zien we 
in wezen hetzelfde beeld. In die zin gedraagt 
het fotografische beeld zich al vanaf  het 
begin als een gedematerialiseerd beeld, en 
dat lang voor de digitalisering die demateri-
alisatie ook daadwerkelijk zou realiseren. 
 Tillmans daarentegen is ervan overtuigd 
dat er bij het fotografische beeld sprake is 
van een sterke (en noodzakelijke) relatie tus-
sen de visuele voorstelling en zijn materiële 
drager. Wat hij daarbij vooral benadrukt, is 
dat die band een foto kwetsbaar en vergan-
kelijk maakt: kwetsbaar, omdat hij net zoals 
elk object begrensd is en via de randen in 
direct, fysiek contact treedt met de (agres-
sieve) buitenwereld; vergankelijk, omdat de 
papieren drager nu eenmaal verandert 
(kreukelt, verkleurt…). In plaats van louter 
visuele informatie die van het ene oppervlak 
naar het andere reist, en zich slechts tijdelijk 
verbindt met een drager, beschouwt hij het 
fotografische beeld als een object dat deelt in 
het lot van alles wat leeft en vergaat. Elke 
foto, een broos lichaam. Tillmans beklem-
toont die fragiliteit door zijn digitaal geprinte 
foto’s vaak zonder enige bescherming op de 
muur te hangen. De analoge prints zijn vaak 
wel ingelijst (en soms zelfs van een bescher-
mende glasplaat voorzien), maar het fotopa-
pier raakt daarbij nooit de lijst, zodat het 
losjes in het kader lijkt te rusten. De lijst 
ondersteunt het beeld niet, sluit het niet op, 

maar lijnt het louter af. Zijn geplooide en 
gekreukte abstracte werken zitten dan weer 
in transparante kasten uit plexiglas. De toe-
schouwer kan ze ook van opzij bekijken en 
zich vergewissen van de broosheid van het 
flinterdunne papier. De extreem grote digi-
tale prints hangen aan klemmen, waardoor 
ze een beetje loskomen van de muur en hier 
en daar zelfs wat doorhangen, terwijl de klei-
ne beelden strak met plakband op de muur 
zijn bevestigd. Nooit nagelt of  kleeft Tillmans 
ze rechtstreeks op de muur, want dat zou de 
beelden onherroepelijk beschadigen.

Tillmans’ gevoeligheid voor het materiële 
aspect van het fotografische beeld en zijn 
zorgvuldige omgang met het foto-object, 
suggereren dat hij het fotografische beeld 
koestert als ware het een lichaam. Het oeu-
vre van Tillmans getuigt op meerdere 
niveaus van een diepe fascinatie voor 
lichaam en lichamelijkheid. De onder-
werpskeuze van zijn documentaire beelden, 
de formele behandeling van het foto-opper-
vlak in zijn abstracte werken en de plaatsing 
van de beelden in de tentoonstellingsruim-
te, allemaal getuigen ze van een specifieke 

hoed, en vaak in hetzelfde soort stijlvolle 
outfit. Het is onder meer daardoor dat de 
meeste mensen er bij Leiter min of  meer 
hetzelfde uitzien, dat ze de anonimiteit niet 
overstijgen. Toch resulteert dat niet in een 
deprimerende ervaring van standaardise-
ring. Veel meer dan andere naoorlogse, 
Amerikaanse fotografen had Leiter, zoals de 
Amerikaanse essayist Teju Cole suggereert, 
oog voor stijl. Hoe die kleren in Leiters 
straatfotografie werken, kan best worden 
geïllustreerd door zijn straatfotografie met 
zijn modefotografie te vergelijken, gemaakt 
in opdracht voor bladen als Harper’s Bazaar. 
Niet bijster geïnteresseerd in het genre 
gebruikte Leiter deze opdrachten in de eer-
ste plaats als een oefening om zijn blik aan 
te scherpen en, niet onbelangrijk voor een 
fotograaf  die pas op hoge leeftijd erkenning 
kreeg bij het grotere publiek, om de rekenin-
gen te betalen. In de modefotografie kijken 
de modellen – zoals vaak – rechtstreeks in 

de camera, en eisen hun kleren en juwelen 
expliciet mee de aandacht van de kijker op. 
De figuren uit Leiters straatfotografie maken 
daarentegen geen contact met de kijker – 
hun ogen zijn vaak onzichtbaar – en de kle-
dij werkt er als een huls die het personage 
van de obscene blik van de toeschouwer 
afschermt. 
 Telkens wordt de ambitie van de straatfo-
tografie om de afstand tussen kijker en wer-
kelijkheid te overbruggen geproblemati-
seerd. Leiters beelden zoeken nooit het 
onmiddellijke effect van wat slechts voor 
even zichtbaar is, maar brengen een erva-
ring van uitstel teweeg. Ze scheppen een 
abstraherende afstand, zowel ruimtelijk als 
temporeel. De tussenlagen in zijn foto’s 
houden ons kortstondig op en creëren visu-
ele omwegen die onze blik vertroebelen. Ze 
hebben een versluierende impact op de 
mensen en dingen die centraal staan, waar-
door die, ondanks hun alledaagse voorko-

men, toch die zweem van geheimzinnigheid 
verkrijgen. Leiter stelde expliciet dat 
schoonheid in wezen ‘verborgen’ is. Het 
kwam er voor hem eerder op aan dat myste-
rie te koesteren dan het te willen ontmaske-
ren. Hij had begrepen dat het onmogelijk is 
om iets te zeggen over de mens zonder ook 
te spreken over de enigmatische taal van de 
dingen en de materiële ruimte rondom hem. 

Leiters aanpak suggereert daarmee een 
aparte visie op de relatie tussen mens en 
stad, zo dominant in veel straatfotografie. 
Om dat te illustreren volstaat het om zijn 
foto’s met de straatbeelden van een meester 
van het genre te vergelijken, Garry 
Winogrand. In dezelfde periode liepen beide 
kunstenaars rond in dezelfde straten, met 
een gelijkaardig toestel om de hals. 
Winogrands camera zocht de interactie tus-
sen de mens en zijn omgeving, of  die nu 
bestond uit andere mensen, dieren, of  de 

lens van de fotograaf. Hij plukte zijn perso-
nages weg uit de onverschillige snelheid van 
de straat, alsof  enkel het maken van een 
foto hen kon redden van de anonimiteit. 
Een herkenbaar gezicht krijgen ze alleen 
wanneer ze voorgoed onttrokken worden 
aan het stadsgewoel en stollen tot een stil-
staand beeld. Pas dan zouden we beseffen dat 
de honderden voorbijgangers die elke dag 
onze weg kruisen wel degelijk allemaal ver-
schillend zijn. Daarentegen lijkt Leiter nau-
welijks interesse voor zijn voorbijgangers te 
betonen. Bij hem wordt niemand wegge-
haald uit of  gered van de anonimiteit van de 
straat, want het is enkel daar dat de verras-
sende schoonheid van de grootstad aan de 
oppervlakte kan komen. Leiters camera 
voelde zich thuis in de grootstedelijke 
massa. Hij had zijn hart verpand aan de 
indifferentie van de stad en gaf  er zijn perso-
nages maar al te graag aan over. Zijn voor-
bijgangers verdwijnen in de anonimiteit 
van de stad. Ze zijn weinig geïnteresseerd in 
hun omgeving. Ze kijken niet naar elkaar, 
en evenmin naar ons. Ze zijn verzonken in 
gedachten. Deze voorbijgangers zijn niet 
meer dan dat: inwisselbare passanten die in 
hun voorkomen op een handvol types varië-
ren. Maar net die afstandelijkheid, die des-
interesse in het personage als een individu, 
bood Leiter een geschikte strategie om iets 
van het innerlijke leven van de voorbijgan-
ger te suggereren. Precies omdat Leiter geen 
poging deed om de onderliggende verschil-
len tussen mensen zichtbaar te maken, 
wordt de intimiteit van elke persoon afzon-
derlijk gesuggereerd. Door een respectvolle 
afstand te bewaren en geen enkele poging te 
doen om het personage voor te stellen als 
bijzonder of  uniek, worden we ons ervan 
bewust dat de interne wereld van de toeval-
lige voorbijganger voor altijd ontoeganke-
lijk blijft voor anderen.

De tentoonstelling Saul Leiter – retrospec-
tieve vond van 28 oktober 2016 tot 29 janu-
ari 2017 plaats in het FOMU (Fotomuseum 
provincie Antwerpen), Waalsekaai 47, 
2000 Antwerpen (03/242.93.00; fotomu 
seum.be).

zicht op ‘Wolfgang Tillmans: 2017’, Tate Modern, Londen, 15 februari – 11 juni 2017
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Soames Bantry, Harper’s Bazaar, 1963

Wolfgang Tillmans: 2017
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gevoeligheid voor de lichamelijke verhou-
ding tot de wereld en het fotografische beeld.

a. het lichaam voor en achter de 
camera

Het menselijk lichaam is een cruciaal 
onderwerp voor Tillmans. Hij legt de verba-
zingwekkende diversiteit ervan vast, hij 
exploreert de kracht en de kwetsbaarheid 
ervan, hij ziet hoe het lijdt, geniet, leeft, 
sterft. Tillmans zit akelig dicht op de huid 
van de gefotografeerde, stelt scherp op een 
lichaamsdeel (een nek, een oksel, een teel-
bal…), maar hij neemt evengoed afstand en 
monstert het lichaam in zijn geheel. Hij 
maakt portretten van familie, vrienden, van 
zijn inmiddels aan aids overleden partner, 
van toevallige ontmoetingen, van totaal 
onbekenden. Zijn kadrering is vaak non-
chalant: een snel genomen snapshot, een 
vluchtig spoor van een kort treffen. Geen 
geposeerde portretten, maar schijnbaar 
achteloos gemaakte beelden die getuigen 
van een groot vertrouwen tussen fotograaf  
en onderwerp. De camera is nooit een 
scherm tussen hem en de gefotografeerde, 
altijd een middel tot toenadering: het 
moment van opname is er een van gedeelde 
intimiteit.
 De portretten vatten geïsoleerde licha-
men. In andere beelden exploreert Tillmans 
de sociale dimensie van ons lichamelijk 
bestaan. Hij fotografeert koppels in een intie-
me omhelzing, uitzinnige, dansende licha-
men in bars en disco’s, een koppel jonge 
mannen dat uitgestrekt ligt in een veld, lur-
kend aan een sigaret – thema’s die overigens 
ook terugkeren in zijn werk voor modema-
gazines. En net als in zijn portretten schurkt 
hij vaak dicht tegen de gefotografeerde 
lichamen aan, is hij deelnemer in plaats van 
observator. Soms is een gezicht afgewend, 
maar dan ligt de focus op de ontblote (fra-
giele) nek. Het zijn beelden van lichamen die 
zich overgeven aan de blik van de fotograaf. 
Plots toont het lichaam zich in zijn kwets-
baarheid en wordt elke emotionele barrière 
tussen fotograaf  en subject opgeheven.
 Het sociale lichaam is echter ook een 
lichaam dat positie durft in te nemen, dat 
zich politiek en sociaal engageert. Op dezelf-
de muur met feestende lichamen, is ook een 
(klein) beeld van betogende mensen te zien. 
Tillmans is niet alleen de fotograaf  die 
meedanst, maar ook diegene die mee 
betoogt. Hij schrikt er niet voor terug om 
positie in te nemen, zoals onder andere blijkt 
uit zijn recente campagne tegen de Brexit. 
De camera is voor hem een vanzelfsprekend 
verlengstuk van een gretig levend lichaam 
dat politieke actie niet uit de weg gaat.
 Neue Welt, een reeks die hij tussen 2009 
en 2013 maakte en waarvan een aantal 
beelden ook in de tentoonstelling werd 
opgenomen, is een voorbeeld van hoe 
Tillmans zijn werelds engagement concreet 
vormgeeft. Tijdens de looptijd van het pro-
ject reisde de fotograaf  de hele wereld af. Op 
sommige plekken verbleef  hij wat langer, 
andere bezocht hij slechts kort. Hij vertrok 
zonder grondige voorbereiding, zonder 
vooropgesteld plan. Hij liet zich meevoeren 

door wat zijn aandacht trok: zijn nieuwsgie-
righeid en gevoeligheid waren zijn enige 
maatstaven.
 Tillmans beperkt zich in Neue Welt tot het 
tonen van de verwarrende diversiteit van 
het leven, hij onderneemt op geen enkel 
moment een poging om orde en inzicht te 
creëren. Wars van een lauw humanisme dat 
het anders zijn van de ander reduceert tot 
een loutere variatie op dezelfde existentiële 
grondthema’s (zoals dat bijvoorbeeld 
gebeurde in de Family of  Man-tentoonstelling 
uit 1955) presenteert hij een hopeloos 
gefragmenteerde wereld. Een chaotisch en 
caleidoscopisch beeld, dat echter ook een 
eigen vorm van troost biedt: Tillmans toont 
dat er naast het totaliserende vertoog dat 
alles dreigt gelijk te schakelen ook nog een 
heel andere wereld is, een die on(her)ken-
baar en fascinerend anders is. En juist daar-
om heractiveren deze beelden onze morele 
(en politieke) verbeelding: ze suggereren dat 
andere posities, andere manieren van leven, 
werken, beminnen, nog steeds mogelijk zijn.

b. lichamelijke sporen in het beeld

Het werk in de studio is altijd al een bron 
van fascinatie geweest voor Tillmans. Het is 
een plek van felle discussies en verscheu-
rende keuzes, waar tentoonstellingen wor-
den uitgedacht en boekprojecten gestalte 
krijgen, waar hard wordt gewerkt en, na het 
labeur, ook uitbundig gefeest. De tentoon-
stelling wijdt er een hele zaal aan: foto’s van 
testprints op de muur, van een gedemon-
teerde printer, van een kartonnen doos vol 
lege pillendozen, van een maquette die 
gebruikt wordt ter voorbereiding van een 
expositie, van de lege flessen na een wilde 
nacht… Ze presenteren de studio niet als 
een aseptisch laboratorium, maar als een 
levendige werkruimte, een wat rommelige 
plek waar werk, vermaak en leed samenko-
men en die zo een afspiegeling vormt van 
het leven van de fotograaf. Het belang en de 
creatieve mogelijkheden van de fysieke 
arbeid in de studio worden vooral zichtbaar 
in de productie van Tillmans’ abstracte beel-
den.
 De studio is een plek waar de fotograaf  
het fotografisch materiaal aan een specifie-
ke behandeling onderwerpt. Deze kan door 
de fotograaf  zelf  uitgevoerd worden (in de 
donkere kamer) of  uitbesteed worden aan 
machines (zoals wanneer een printer een 
digitaal bestand afdrukt). In beide gevallen 
laat het fysieke contact tussen beeld en 
maker, tussen beeld en machine, specifieke 
sporen na in het beeld. Tillmans’ abstracte 
beelden isoleren deze effecten en maken ze 
tot het eigenlijke onderwerp van de foto. In 
zijn Silvers laat hij bijvoorbeeld onbehan-
deld fotopapier door een kleurontwikkelaar 
lopen waarbij het enkel het gruis meeneemt 
dat aan de rollen van de machine is blijven 
plakken (een proces dat vergelijkbaar is met 
het kuisen van een inktjetprinter door er 
even een leeg blad papier door te laten 
lopen). Waar de rollen het papier hebben 
geraakt, zien we donkere strepen, zwarter 
en dikker waar het contact steviger is, lich-
ter en dunner waar ze elkaar nauwelijks 

aanraken. Op zijn weg door de machine 
wordt een laagje materie op het papier afge-
zet. De gladheid van het papier wordt ver-
stoord, het zachte en vlakke oppervlak is nu 
een ruwe, verweerde huid.
 De idee van het fotopapier als een opper-
vlak dat de sporen van zijn behandeling met 
zich meedraagt, wordt door Tillmans verder 
ontwikkeld in zijn latere fotogrammen. Het 
zijn abstracte, monochrome kleurbeelden 
waarin de fotograaf  door fysieke manipula-
tie van het fotopapier tijdens de belichting 
leven en beroering heeft gebracht. We zien 
vegen kleur, draaikolken van beweging, 
plekken waar de kleur wat bleker wordt ter-
wijl ze elders intenser of  juist donkerder 
wordt. Op een beeld dat een en al rusteloze 
deining is, kunnen we maar moeilijk vat 
krijgen. De rusteloosheid die we al kijkend 
ervaren echoot in zekere zin de fysieke han-
deling die eraan ten grondslag ligt. Deze 
abstracte beelden zijn bij uitstek een directe 
neerslag van de doorleefde ontmoeting tus-
sen fotopapier en fotograaf. Hier zitten we 
het dichtst op de huid van Tillmans. Het ver-
klaart meteen ook waarom ze niet breken 
met de doorvoelde, persoonlijke inzet van 
zijn andere werk, integendeel zelfs. Ze horen 
bij elkaar, zoals ook duidelijk wordt in de 
tentoonstelling, waar Tillmans ze niet in 
aparte zalen presenteert, maar telkens weer 
samen toont. Het gevolg is dat beide beeld-
soorten elkaar beginnen te ‘besmetten’: de 
abstracte beelden beklemtonen de materia-
liteit (en dus de opaciteit) van de figuratieve 
beelden, terwijl deze laatste de ‘lege’ 
abstracte beelden emotioneel opladen. 

c. het beeld in de ruimte

De studio is de plaats waar het fotopapier en 
het lichaam van de fotograaf  met elkaar 
worden geconfronteerd; de tentoonstel-
lingsruimte is de plaats waar het beeld een 
relatie aangaat met het lichaam van de 

bezoeker. Tillmans activeert het kijkende 
lichaam in de tentoonstellingsruimte op 
verschillende manieren, door te spelen met 
het formaat en de hele ruimte te gebruiken 
(ook die boven en onmiddellijk naast de 
deuropening, of  in de buurt van het pla-
fond, of  vlakbij een hoek), maar ook door de 
beelden nu eens te groeperen, dan weer uit 
elkaar te halen. Hoe en waar beelden 
geplaatst worden is aan geen enkele regel 
gebonden: portretten kunnen bijvoorbeeld 
klein van formaat zijn en in een strakke grid 
worden gepresenteerd, laag op de muur en 
vlak naast een deuropening, of  groot wor-
den afgedrukt en op ruime afstand van 
elkaar hangen. Het verschil in formaat en 
de wisselende positie op de muur dwingen 
de bezoeker zijn afstand tot de beelden 
voortdurend bij te stellen: de grote beelden 
vragen afstand, de kleine om toenadering, 
terwijl het (soms kleine) beeld bovenaan de 
muur onbereikbaar blijft voor onze blik. 
Afstand en nabijheid zijn hier instrumenten 
om onze emotionele verhouding tot het 
getoonde te moduleren en ermee te spelen: 
het kleine beeld kan ons sterk ontroeren, 
terwijl een groot beeld ongemakkelijk dicht-
bij kan komen (en vice versa). Formaat en 
positie werken vooral in op het lichaam van 
de toeschouwer. Ze omzeilen het interprete-
rende verstand.
 De toeschouwer wordt nog op een andere 
manier bewust gemaakt van de band tussen 
lichaam en gewaarwording, namelijk via de 
zogenaamde truth study centers. Deze instal-
laties bestaan steevast uit een serie houten 
tafels waarop objecten, krantenknipsels, 
tijdschriftartikels en enkele van Tillmans’ 
eigen foto’s worden gepresenteerd. Een 
truth study center is meestal gewijd aan een 
specifiek thema, dat van tentoonstelling tot 
tentoonstelling kan wijzigen. In dit geval 
wordt een psychologisch mechanisme (het 
zogenaamde ‘backfire effect’) behandeld dat 
ervoor zorgt dat de presentatie van feiten of  
logische argumenten niet volstaat om 
iemands overtuiging bij te stellen, integen-
deel zelfs: door de confrontatie met die feiten 
zal de ‘foute’ overtuiging juist nog worden 
versterkt. De tafels zijn niet aan elkaar 
gekoppeld, maar staan in de ruimte ver-
spreid. De bezoeker (lezer) moet van tafel tot 
tafel wandelen, zonder dat echter een dui-
delijk traject wordt voorgeschreven. De 
informatie lijkt eerder losjes en intuïtief  op 
de tafel geschikt, soms compact, dan weer 
meer gespreid. Soms verandert de leesrich-
ting halverwege een tafel zodat de lezer aan 
de andere kant van de tafel moet gaan 
staan. Die voortdurende wisseling van posi-
tie kan begrepen worden als een lichamelij-
ke vertaling van de noodzaak steeds nieuwe 
perspectieven op hetzelfde thema in te 
nemen. Het samenspel tussen de open, niet-
hiërarchische structuur van het truth study 
center en de verplichting steeds wisselende 
gezichtspunten ten aanzien van hetzelfde 
basismateriaal aan te nemen, herhalen de 
radicale openheid en de lichamelijke door-
tastendheid waarmee Tillmans zowel de 
wereld als het fotografische beeld benadert.

Wolfgang Tillmans: 2017, tot 11 juni in 
Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG 
(020/7887.8888; tate.org.uk).

zicht op ‘Wolfgang Tillmans: 2017’, Tate Modern, Londen, 15 februari – 11 juni 2017: zaal met ‘truth study center’

Wolfgang Tillmans

Central Nervous System, 2013

Wolfgang Tillmans

Silver 82, 2011
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BART VERSCHAFFEL

I.

Het is niet de natuurgetrouwe gelijkenis, 
maar de impact van beelden – de mate 
waarin ze de kijker aangrijpen of  verontrus-
ten – die ons ervan overtuigt dat ze ‘waar’ 
of  ‘echt’ zijn. Beelden worden dan ook 
graag gebruikt om mensen te confronteren 
met zaken die men makkelijk dreigt te ver-
geten, die men niet wil zien of  zich niet kan 
voorstellen. Sterke beelden blijven immers 
meer dan woorden in het geheugen han-
gen. Wanneer de jonge Ensor halverwege de 
jaren 1880, in een nog zeer academisch 
kunstklimaat, naar sterke beelden zoekt om 
zijn kunstenaarschap te ontwikkelen, con-
fronteert hij zijn burgerlijk publiek met wat 
het niet wil zien: vanaf  ongeveer 1885 
introduceert hij in zijn oeuvre figuren en 
thema’s uit de verdrongen traditie van de 
karikatuur en ontwikkelt hij een eigen gro-
teske iconografie.1 Voor het burgerlijke 
publiek, dat zopas met de nodige moeite de 
‘lage’ onderwerpen van het realisme geac-
cepteerd heeft, zoals fysieke arbeid en soci-
ale ellende, schildert hij fantastische, mon-
sterlijk misvormde gezichten en vervormde 
houdingen, maskers en versierde schedels, 
en walgelijk lopende neuzen, wratten, 
speeksel, braaksel en schijterijen. Peste des-
sus, peste dessous…2

 Het fantastische en bevreemdende karak-
ter van Ensors maskerschilderijen is voor-
eerst verbonden met het uitzicht van de tro-
nies en de skeletten, en met de verontrustende 
associaties die ze oproepen. Het hangt ver-
der samen met de intriges of  situaties die hij 
ensceneert. Die zijn alle latent agressief. Het 
gaat nagenoeg steeds om confrontaties, 
beledigingen, ruzies, achtervolgingen, 
gevechten… Ensor inspireert zich daarbij 
duidelijk op een traditionele iconografie, met 
motieven zoals de bespotting van Christus, 
de hoofdzonde van de ‘ira’ of  de woede, 
zeventiende-eeuwse boeren- en herbergru-
zies, de strijd tussen carnaval en vasten; 
maar zeker ook op het burleske poppenspel 
en de volkse pantomime, met de narren, 
Pulcinella‘s, kwakzalvers, domme boeren, 
Pietjes de Dood en Lucifers die hij kende via 
zijn studiegenoot en vriend Theo Hannon en 
dankzij de lectuur van Jules Champfleury. In 
veel van Ensors beelden wordt een centrale 
figuur of  figurengroep – bijvoorbeeld 
Christus, of  Ensor zelf, of  een stel ruziema-
kers – het mikpunt van een opdringerige, 
dreigende massa die de protagonist(en) aan 
alle kanten insluit. De omsingeling wordt 
nog beklemmender wanneer die indringers 
van buitenaf  door ramen of  gaten in de 
wand binnenkijken, of  ongenodigd binnen-
vallen en de hoofdspelers komen ambeteren. 
Ensors werk gaat voornamelijk over de 

omsingeling en het binnendringen, en veelal 
over een combinatie van beide.
 De dreiging die uitgaat van de lelijke 
wezens en de agressieve confrontaties wordt 
des te acuter wanneer de belagers vanuit 
een ‘andere werkelijkheid’ afkomstig lijken. 

Ensor hergebruikt in zijn theatrale, poppen-
kastachtige beelden ook het decor van het 
volkse theater, waar de karakteristieke kijk-
gaten in de achterwand geen gewone ven-
sters zijn, maar openingen waardoor goden 
en geesten kunnen interveniëren – men 
weet nooit wie of  wat er binnenkomt en 
waar het betreffende personage vandaan 
komt wanneer er een raam of  deur open-
gaat. Zie bijvoorbeeld de ‘theaterscène’ van 
Les masques scandalisées – Ensors eerste 
maskerschilderij uit 1883 – of  van Le mas-
que Wouze. Vaak hergebruikt Ensor daarbij 
traditionele picturale middelen en composi-
tieschema’s uit de religieuze en allegorische 
schilderkunst. Deze tonen hoe het beeldvlak 
in verschillende ‘zijnsregio’s’ kan worden 
verdeeld en hoe die zones onderling kunnen 
interageren: personificaties van de dood of  
engelen en boze geesten dringen binnen 
door deuren en ramen; helle- en hemel-
vaarten tonen gebouwen of  landschappen 
die oplossen in wolkige of  vage luchten; 
visioenen en dromen blijken te zweven; 
aura en allerlei lichteffecten stralen door 
alles heen enzovoort. In de tekening 
Apparition devançant le futurisme (1886) 
wordt het beeld bijvoorbeeld langs een dia-
gonaal in een hemel met een gouden ach-
tergrond (rechtsboven) en een aardse 
‘kamer’ (benedenzone en linksboven) ver-
deeld; een zwevende god-pop treft een figuur 
die onderaan ligt met een lichtstraal.3 De 

compositie is duidelijk geïnspireerd op voor-
stellingen van de stigmatisering van Sint-
Franciscus, en gaat allicht rechtstreeks 
terug op het ‘moederbeeld’ van Giotto. Om 
de vreemdheid van zijn figuren en de drei-
ging die ervan uitgaat te versterken, gaat 
Ensor echter nog verder, en activeert hij ook 
de latente, verontrustende kracht die in elk 
beeld als dusdanig schuilgaat. Hij had daar-
voor kunnen terugvallen op traditionele 
motieven, zoals het beeld-in-het-beeld en in 
het bijzonder de spiegel–in-het-beeld – ook 
dat zijn manieren om te herinneren aan het 
schijnbestaan en de verwarrende bedrieg-
lijkheid van beelden. Maar Ensor gebruikt 
hiervoor in de eerste plaats zijn groteske 
karakters. Hij zet hen in als grensgangers, die 
opereren ‘vanuit de marge’ en zich – letter-
lijk – ophouden bij het kader, om van daar-
uit de beeldruimte binnen te dringen, maar 
ook uit het beeld te breken en zich tot de kij-
ker te richten. Via die figuren speelt Ensor de 
fictieve beeldruimte uit tegen de ‘echte’ 
wereld van waaruit de toeschouwer kijkt.

II.

Een beeld wordt niet ervaren, maar aan-
schouwd: het wordt gecontempleerd. Het 
krijgt betekenis binnen een ‘templum’ – het 
stuk hemel dat de Etruskische waarzegger 
met zijn ’lituus’ of  staf  uitsnijdt. Immers, 
slechts binnen een afgegrensd veld, met zijn 
randen, zijn boven- en onderkanten, zijn 
centrum en zijn hoeken, wordt de vlucht 
van de vogels leesbaar, en kan men verne-
men wat de goden zeggen. (De plaats waar 
de waarzegger werkt en waar de primitieve 
beelden van de godheid bewaard worden, 
krijgt pas later de – van templum afgeleide – 
naam tempel.)4 Een beeld moet dus gemaakt 
worden, en dat gebeurt door een inperking, 
door het aanbrengen van een kader.
 Een beeld is dus nooit ‘alles’. Het bestaat 
niet zomaar, maar verschijnt om aan-
schouwd en geïnterpreteerd te worden, en 
is daarom altijd omschreven. Het is evenmin 
een (gewoon) ding-in-de-wereld. Het is bij-
zonder: losgemaakt, ge-abstraheerd. Het 
vult of  bezet een eigen ruimte die op zich-
zelf  bestaat. Dat geldt zeker voor een foto of  
een schilderij, waar de beeldranden daad-
werkelijk ‘ingelijst’ zijn, zodat het templum 
zichtbaar wordt gemaakt en tegelijk wordt 
verbreed tot een intermediaire zone tussen 
de verzelfstandigde beeldruimte en de 
wereld. De kwestie ligt complexer voor 
wandschilderingen of  tekeningen van 
geïsoleerde figuren zonder eigen ruimte – 
prehistorische grotschilderingen of  een pic-
togram op een toiletdeur bijvoorbeeld – die 
hun drager niet verruimtelijken en dus niet 
‘elders’ bestaan. (De geschiedenis van het 
beeld begint wanneer de effen, gladde, veel-
al monochrome drager waarop het geschil-

James Ensor

Squelettes se disputant un pendu, 1891 (Tricot, nr. 321)

Grensverkeer. Beeld, kader en figuur bij James Ensor

James Ensor

Les Masques scandalisées, 1883 (Tricot, nr. 231)

James Ensor

Apparition devançant le futurisme, 1886 (eerst getiteld: Le Cauchemar)

Giotto di Bondone

De stigmatisering van Sint-Franciscus, na 1317, Bardi-kapel, Firenze
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derd is een ruimte voorstelt waarin de figu-
ren zich bevinden. Alleen al een lijn die de 
‘grond’ aanduidt en zo het beeld minimaal 
begrenst, kan volstaan om een beeldruimte 
te creëren die de voorstelling ‘plaatst’ en de 
verschillende figuren of  beeldelementen bij-
eenbrengt in een intrige of  situatie.) Maar 
de complicaties die te maken hebben met de 
manier waarop het kader gematerialiseerd 
wordt, of  met de scherpte van de afgrenzing 
van een beeld, veranderen niets aan de kern 
van de zaak: de inperking komt eerst.
 Over de kwestie van het kader, of  van de 
voorwaarden waaronder een beeld kan ver-
schijnen en bestaan, hebben Georg Simmel, 
Meyer Schapiro en Louis Marin belangrijke 
teksten geschreven.5 Gérard Wajcman heeft 
die inzichten op een nogal nadrukkelijke, 
persoonlijke, maar interessante manier ver-
werkt in zijn boek Fenêtre.6 (Derrida heeft 
een aantal inzichten gerecupereerd en ver-
algemeend, wat vooral aanleiding heeft 
gegeven tot een inflatoir en nogal onzorg-
vuldig gebruik van het begrip ‘parergon’ en 
tot weinig productieve verwijzingen.)7 
Thierry de Duve heeft er in 2000 de belang-
rijke tentoonstelling Voici aan gewijd.8 Het 
uitgangspunt van al deze theoretische ana-
lyses en reflecties is de gedachte dat het 
kader, in al zijn verschillende vormelijke en 
materiële gedaantes, nooit een artistieke of  
inhoudelijke toevoeging vormt, maar een 
functie opneemt die constitutief  is voor het 
bestaan van het beeld: ‘le cadre est un orne-
ment nécessaire du tableau’.9 Immers: ‘le 
tableau ne peut rien présenter sans se pré-
senter lui-même dans l’acte de présenter’ en 
het kader is de ‘espace de présentation où le 
tableau se présente représentant’ (Louis 
Marin).10 Een beeld vooronderstelt een 
scène, ‘il faut ouvrir le rideau’ (Gérard 
Wajcman). Wanneer ik ga schilderen, ver-
telt Alberti in de eerste, Latijnse versie van 
zijn boek over de schilderkunst, ‘maak ik 
eerst op het vlak waarop ik ga schilderen 
een vierhoek, met rechte hoeken, die mij 
een open venster geeft waardoor ik de histo-
rie kan zien’.11 Dat venster dient niet om 
een motief  te selecteren, maar zorgt ervoor 
dat er überhaupt iets kan ‘verschijnen’: ‘ouvrir 
une fenêtre non sur ce qui est peint, mais 
pour peindre: ouvrir une fenêtre non sur un 
visible, mais pour voir’.12 De schilder Alberti 
doet zo wat de Etruskische waarzegger doet: 
hij opent een representatieruimte waarbin-
nen wat verschijnt niet enkel – zoals alles 
wat bestaat – ‘te zien’ is, maar ook iets kan 
betekenen, en leesbaar/zegbaar wordt. In de 
woorden van Marin: het kader scheidt de 
representatie van de ‘echte wereld’. Het ‘opent 
de wand’ en verricht de ’clôture de la repré-
sentation’. Het kader geeft aan dat het teken 
geen ding-onder-de-dingen, maar een teken 
is: het heeft ‘l’effet de séparer et de réserver 
la représentation à la contemplation’.13 
Samengevat: het kader presenteert de repre-
sentatie. Het zegt: voici.
 De contemplatie vooronderstelt een vis-à-
vis, een ‘tegenover’. Contemplatie vraagt 
afstand. Deze afstandelijke verhouding ver-
schilt van de totaalervaring die wij hebben 
van dingen-in-de-wereld, die nabij en bin-
nen handbereik zijn, en die we ook kunnen 
betasten en ruiken. Ze impliceert concentra-
tie op het zuivere visuele. De contemplatie 
verschilt eveneens van het bekijken van 
beelden die niet in één keer bekeken kunnen 
worden, of  door hun narratieve structuur 

niet samengebald kunnen worden, en ook 
van artistieke installaties die als ‘omgevin-
gen’ werken. Ze verschilt van het bekijken 
van beelden op een plek ‘buiten de wereld’, 
bijvoorbeeld in de bioscoopzaal die, zeker 
wanneer ze geheel verduisterd wordt, de 
wereld volledig doet vergeten. Vanzelf-
sprekend kunnen dergelijke immersieve 
ervaringen ook sterk aangrijpen en een 
artistieke relevantie sui generis hebben. De 
immersieve ervaring is trouwens op haar 
manier ook ‘begrensd’: het betreden en ver-
laten van een kunstinstallatie, of  de ogen-
blikken waarop de wereld ‘gedoofd’ wordt en 
het licht terug aangaat, bij het begin en op 
het einde van de film, zijn duidelijk gemar-
keerd. Maar de immersieve ervaring is geka-
derd in de tijd. Tijdens de immersie vergeet 
men de wereld opdat het object van de erva-
ring vol zou lijken, en als een alternatieve 
werkelijkheid zou verschijnen waaruit men 
later ‘wakker wordt’, als uit een droom. Dit is 
een fundamenteel verschil met de estheti-
sche contemplatie van een beeld.
 In de vroege geschiedenis van de mens is 
het beeld een sacraal, gevaarlijk en magisch 
ding. Beelden maken was zeker geen 
onschuldige bezigheid. De uitvinding van 
de kunst en het ontwikkelen van de estheti-
sche blik hebben het beeld weggehaald uit 
zijn eerste, magisch-religieuze omgeving, 
en geleidelijk aan ‘afgekoeld’ en geprofani-
seerd. Tegelijk is de kunst gaan zoeken naar 
andere manieren om treffende, beklijvende 
beelden te maken, en de afstandelijkheid 
van de contemplatie aldus toch te proble-
matiseren. Michael Fried onderscheidt in 
Absorption and Theatricality ‘naïeve’ beelden 
van ‘theatrale’ beelden. Naïeve beelden 
tonen ingekeerde of  zeer ‘expressieve’ per-
sonages die geheel opgaan in hun eigen 
activiteit of  in de situatie waarin ze zich 
bevinden, en zich niet bewust lijken van het 
feit dat ze bekeken worden. In ‘theatrale 
beelden’ weten de ‘acteurs’ daarentegen 
zeer goed waar de ‘vierde wand’ is, geven ze 
te kennen dat ze bekeken worden, en rich-
ten zich daarbij soms zeer expliciet tot de 
toeschouwer.14 Een theatraal beeld spreekt 
de kijker aan in zijn rol van toeschouwer, 
maar doet het publiek daardoor ook goed 
beseffen dat er gespeeld wordt. Het zet de toe-
schouwer vast in zijn ‘echte wereld’, van 
waaruit hij afstandelijk kijkt naar iets wat 
‘elders’ is en daardoor nooit helemaal ‘echt’ 
kan zijn. Personages die geheel opgaan in 
wat ze zijn of  doen, en de toeschouwer 
negeren, lijken daarentegen niet te spelen 
en laten in hun zelfvergetelheid toe dat ook 
de toeschouwer zichzelf  vergeet. Die laatste 
wordt dan een soort getuige, die daar quasi 
aanwezig is en zich, als een voyeur, kan inle-
ven in de situatie en emotioneel bewogen 
kan worden door iets wat ‘net echt’ lijkt. 
(Een gelijkaardig onderscheid tussen ‘ver-
zonkenheid’ en ‘theatraliteit’ speelt in het 
portretgenre, waar een duidelijk onder-
scheid bestaat tussen zogenaamde ritratti 
rubati (‘gestolen portretten’) en het klassieke, 
geposeerde portret. Het ‘gestolen portret’ 
toont een ‘geabsorbeerd’ model dat gepor-
tretteerd wordt zonder het te beseffen; de 
kracht ervan is verweven met de fascinatie 
veroorzaakt door ongenode intimiteit. Bij 
het ‘gewone’ portret kijkt het model daaren-
tegen uit het beeld en hangt de kracht van 
het beeld samen met het (oog)contact met 
de kijker. Het klassieke portret toont niet 
zomaar ‘hoe iemand eruitziet’, maar pre-
senteert een persoon in een zeer specifieke 
situatie: hij/zij weet dat dit beeld, dat de toe-
schouwer nu voor ogen heeft, effectief  
gemaakt wordt en later bekeken zal worden. 
Het model wordt mét dit ‘beeldbesef ’ afge-
beeld.15) Men kan dus, veralgemenend en 
samenvattend, twee zeer verschillende 
types van beelden onderscheiden: ‘gesloten’ 
beelden, waarbij de wereld in het beeld zich 
als zelfstandig en grenzeloos aandient, en 
geen weet heeft van de ‘echte’ wereld van 
waaruit de toeschouwer kijkt, en ‘open’ 
beelden, die zich expliciet tot die ‘echte 
wereld’ verhouden en dus besef  hebben van 
het kader. Bij ‘open beelden’ is het beeldbesef  
deel van de inhoud van het beeld.
 De inperking door het ‘templum’ creëert 
vooreerst een regelmatig geometrisch beeld-
vlak. De beeldelementen gaan relaties aan in 
dit vlak. Een paneel, een schilderdoek of  een 
blad papier is gewoonlijk vierkantig of  recht-
hoekig, soms cirkel- of  ovaalvormig. Die 
geometrie bepaalt de wijze waarop het vlak 
gestructureerd wordt: ten opzichte van een 
middelpunt en symmetrieassen, diagonalen, 
zijkanten, randen, hoeken, boven- en bene-

denkanten…16 Via de ordonnance van de 
beeldelementen – hun plaats en onderlinge 
verhoudingen in het beeldvlak – worden 
eigensoortige relaties gelegd (nabijheid, 
overlapping, afstand) die de ‘inhoudelijke’ 
betekenissen en verhoudingen kunnen 
tegenspreken of  compliceren. Het kader 
werkt bovendien tegelijk als een venster: het 
beeldvlak ‘opent’ zich en wordt diep. Het 
kader opent ‘une boîte construite autour 
d’une fenêtre’.17 Wat het kader toont wordt 
zo geïsoleerd én geconstrueerd als een voor-
werp van beschouwing. Deze verknoping 
van het zichtbare en het zegbare (of  het 
betekenisvolle) tot een ‘voorstelling’, schrijft 
Wajcman, noemen we een ‘scène’.18 Een 
beeld is steeds geënsceneerd. Wat in de ‘doos’ 
verschijnt wordt daarom, behalve in het 
beeldvlak, ook gestructureerd en georgani-
seerd door het ruimtelijk schema van het podi-
um: het wordt gerelateerd aan een centrum, 
geplaatst ten opzichte van een voor- en ach-
tergrond, een achterwand en coulissen, een 
vloer en een hoogte, ten aanzien van imagi-
naire zij- en achterafruimtes die zich onein-
dig uitstrekken buiten het beeld, en van de 
open en/of  transparante ‘vierde wand’. (Een 
kader opent zich echter niet zoals een ‘echt’ 
venster: wanneer men dichter bij een beeld 
komt, krijgt men geen breder of  vollediger 
zicht, of  kan men niet dieper in de beeld-
ruimte kijken. Het gaat om scherper zien.)
 Met betrekking tot de theorie van het 
kader wil ik een implicatie benadrukken die 
opvallend weinig aandacht krijgt. Het kader 
‘sluit de representatie’ en creëert zo een zelf-
standige ruimte en een ‘rand’. Net doordat 
een beeld ingeperkt is, en verschijnt binnen 
zijn eigen beeldruimte, duikt het echter 
altijd ergens op, in én met de wereld waaruit 
het wordt losgemaakt, en waarmee het 
inhoudelijk niets te maken heeft. Het kader 
maakt in één beweging los én situeert. Men 
bekijkt het beeld altijd van buitenaf: het is 
‘elders’. De inperking houdt dus in dat de 
contemplerende kijker niet enkel het beeld 
en zijn rand ziet, maar steeds ook (de plaats 
van) het beeld in de Wereld. Hij wordt dus 
geconfronteerd met het verschil tussen ‘het 
beeld’ en ‘de Wereld’, en daarbij fungeert de 
eigen positie in de Wereld onvermijdelijk als 
ijkpunt voor het ‘werkelijke’, tegenover het 
‘onwerkelijke’ of  ‘anders-werkelijke’ van 
het beeld. Wat daar te zien is, is losgekop-
peld van en niet werkelijk in de ‘echte’ 
Wereld. Men kan niet – en dit gaat noodza-
kelijk gepaard met de ‘clôture de la repré-
sentation’ – een beeld zien zonder gecon-

fronteerd te worden met de vraag naar het 
zijnsstatuut van het beeld. Een beeld bekijken 
is dus meteen een verschil zien in werkelijk-
heidswaarde. Het impliceert het besef  van 
een ontologische tegenstelling.

III.

De betekenis en impact van beeldelementen 
wordt niet enkel bepaald door hun uitzicht 
of  verhaalfunctie, maar ook door de plaats 
waar ze zich bevinden in het beeld of  de 
manier waarop ze in het beeld – in een 
beeldvlak en in de beeldruimte –binnenko-
men en, daarmee samenhangend, aange-
ven waar ze vandaan komen. Het verschil 
tussen de zijnsregio’s van het ‘onechte’ 
beeld en de ‘echte’ Wereld vindt plaats: het 
‘kader’ is een grens, maar tegelijk een drem-
pel. Men kan die drempel leeg laten of  bezet-
ten, het beeld gesloten laten of  het integen-
deel ‘theatraal’ en ‘open’ maken, en zo de 
duidelijke en geruststellende tegenstelling 
ondermijnen. Specifiek voor Ensors compo-
sities is dat hij open beelden maakt, dat wil 
zeggen: composities met figuren die zelf  
beeldbesef  hebben. Het gaat daarbij echter 
niet om zuiver ‘theatrale beelden’ zoals 
Michael Fried ze beschrijft. Ensors maskerfi-
guren opereren immers bij voorkeur op de 
‘apron stage’, of  vanuit de marge, dat wil zeg-
gen vanuit de zone tussen de (al dan niet 
theatrale) voorstelling in de beeldruimte en 
de wereld van de toeschouwer in. Op die 
manier verstoren de maskers de ‘eenheid 
van plaats’ van de beeldruimte. Ze stellen 
niet eenvoudigweg de onwerkelijkheid van 
het beeld tegenover de ‘echte’ wereld van de 
toeschouwer, maar laten veeleer het ver-
schil vervagen, en versterken daardoor de 
verontrustende werking van het beeld.
 Ik bespreek ter illustratie en staving een 
selectie van twee vroege en twee late (groe-
pen van) voorbeelden.
 Wanneer Ensor na zijn academieoplei-
ding in Brussel naar Oostende terugkeert, 
neemt hij een aantal van zijn academische 
studies mee, waaronder een vrij groot schil-
derij van een ‘bateleur’ of  kermisartiest/
goochelaar, een zwarte man met een stok in 
de handen, zittend op een kist. (Er zijn een 
drietal verwante studies bewaard, van 
nagenoeg hetzelfde formaat, met een ander 
model, maar in gelijkaardige poses en met 
dezelfde attributen.)19 Enkele jaren later – 
Marcel De Maeyer, die dit voor het eerst 
heeft gesignaleerd, meent rond 1888-89 – 

Perre Borrell del Caso

Ontsnappen aan de kritiek, 1874

James Ensor

Masques regardant un nègre bateleur, 1878 / ca. 1890 (Tricot, nr. 93)
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heeft Ensor dit schilderij gerecycleerd en 
overschilderd. Hij heeft een olielamp, een 
reuzenschildpad, en een papegaai toege-
voegd, waardoor het beeld een welhaast 
protosurrealistische combinatie van beeld-
elementen wordt.20 Die mysterieuze combi-
natie verstoort de ‘eenheid van plaats en 
handeling’ echter niet: de scène verenigt 
alle elementen nog steeds tot één tafereel. 
De meest opvallende en betekenisvolle toe-
voeging is evenwel een overschildering met 
een groep maskers en tronies in de rechter-
bovenhoek van het beeld. Ze ‘stromen’ het 
schilderij binnen tegen een kleurige achter-
grond die enigszins aan een voorhang of  
toneelgordijn doet denken, maar toch dui-
delijk geen ‘object’ en geen theaterrekwisiet 
is. Het kleurvlak werkt als een overschilde-
ring van een deel van het oudere doek en 
tegelijk als een onbenoembaar ‘ding’ dat ver-
schijnt binnen de beeldruimte van dat schilde-
rij. Van de acht maskers en gezichten kijkt 
er een tweetal de toeschouwer aan; één 
keert zich naar de man op de kist, de andere 
kijken naar de schildpad en lamp vooraan 
in beeld of  staren in de ruimte. De toeschou-
wer kan niet anders dan het conglomeraat 
in de rechterbovenhoek, met de tros grotes-
ke personages, en met zijn bijzondere, slor-
dige schilderwijze en heldere kleuren, als 
een tweede laag en overschildering zien. 
Maar tegelijk werkt die kleurige partij ook 
als een gordijn dat het tafereel met de zwar-
te man en de schildpad scheidt van een 
soort voortoneel, van waaruit de maskers 
zowel naar het tafereel achter hen als naar 
de beschouwer van het schilderij kijken. 
Doordat het ‘gordijn’ niet tot aan de grond 
reikt, maar enkel de bovenhoek van het 
beeld afdekt, wijkt het (ten opzichte van de 
onderkant) achteruit, tot ergens tussen de 
zwarte man en de schildpad en de lamp in. 
Daardoor lijken de maskergezichten niet 
langer op het beeldvlak zelf  geschilderd, 
maar duiken ze vanachter het kader op in het 
beeld. De tegenstrijdige plaatsaanduidingen 
zorgen ervoor dat de positie van de maskers 
en hun verhouding tot het ’tafereel’ én tot 
de toeschouwer – en dus ook hun werkelijk-
heidsstatuut – onduidelijk worden. Hoe 
kunnen ze immers tegelijk met het tafereel 
mee verschijnen en zich daarbij vanuit het 
beeld tot de toeschouwer richten, én dat 
tafereel met de toeschouwer mee, vanuit de 
‘werkelijke wereld’, als een voorstelling 
bekijken? Ensor schildert dus niet zomaar 
vieze gezichten, doodshoofden en grijnzen-
de maskers. Hij schildert indringers, die 
opduiken uit het niets, zoals geesten en spo-
ken uit de mist, zonder te vertellen waar ze 
vandaan komen.
 Masques regardant un nègre bateleur – in 
werkelijkheid kijkt slechts één van de acht 
gezichten daadwerkelijk naar de kermiskun-
stenaar – markeert een belangrijk moment 
in de artistieke carrière van Ensor. Het is een 
sleutelwerk binnen zijn oeuvre, en kan met 
reden als het belangrijkste schilderij uit de 
Belgische kunst van de negentiende eeuw 
beschouwd worden. Het vat in één bewuste, 
brutale geste samen wat er in Ensors oeuvre 
gebeurt: de verburgerlijkte, bloedeloze en 
versuikerde academische schilderkunst 
wordt radicaal vernieuwd door ze te over-
schilderen met de ‘lage’, ongemanierde, 
levensechte iconografie van het groteske en 

het masker – met nieuwe, provocatieve, ont-
hullende beelden die daarenboven vrij, 
kleurrijk, expressief  en lelijk geschilderd 
zijn. In Masques regardant un nègre bateleur 
schildert Ensor daarenboven niet enkel 
‘anders’, maar laat hij zijn nieuwe kunst 
bewust en zichtbaar clashen met de ‘traditio-
nele’, academische traditie. De maskers 
staan immers ook voor de ‘moderne’ schil-
derkunst die de ‘oude kunst’ binnendringt, 
wegschildert, en haar plaats inneemt.
 Ensor heeft allicht rond 1890 – volgens 
de datering van De Maeyer – een tweede 
‘academisch’ schilderij op een vergelijkbare 
manier behandeld of  gecorrigeerd. Le vieux 
meuble, na de overschildering le meuble hanté 
(‘de behekste kast’ of  ‘het spookmeubel’) geti-
teld, is verloren gegaan door de bombarde-
menten op Oostende in de Tweede Wereld-
oorlog. Het werk is echter bekend van foto’s 
en, vooral, door een verwante ets uit 1888. 
Het verloren schilderij portretteerde fron-
taal een lezend meisje aan een tafel voor een 
barokke pronkkast, met rechts van haar 
een breiende jonge vrouw. Ensor heeft er 
later een tiental maskergezichten aan toe-
gevoegd. Een skelet komt met het meisje 
meelezen; uit de smalle spleet tussen de 
kroonlijst van de kast en de bovenrand van 
het beeld duikt een maskergezicht op; links 
en rechts viseert een rij maskers en gezich-
ten vanachter de beeldrand de toeschouwer. 
Ensor manipuleert de positie van de gezich-
ten op een analoge manier als in Masques 
regardant un nègre bateleur: bovenaan in het 
beeld kijken de gezichten van net achter de 
rand door het beeldvlak en leggen het con-
tact met de toeschouwer. Onderaan in het 
beeld lijkt die groep echter achteruitgescho-
ven tot achter de tafel en in de kamer, in die 
mate zelfs dat het skelet dat de onderkant 
van de rechterrand afschermt vanuit het 
tafereel zelf  naar het meisje en haar skelet-

gezel kan kijken en wijzen. Links gebeurt 
iets gelijkaardigs: de maskers die bovenaan 
net achter of  zelfs op het beeldvlak geschil-
derd lijken, en frontaal uit het beeld kijken, 
bevinden zich – afgaand op de compositie 
van de voorgrond onderaan – achter de brei-
ster en het meisje. Op deze manier wordt het 
onbeslisbaar of  de maskers nu vanuit de 
coulissen de kamer binnenkomen of  zich 
tussen de voorgestelde beeldruimte en de 
‘lijst’ in beeld wurmen. Zo slagen ze erin om 
vanuit dat ‘tussengebied’ zowel het voorge-
stelde tafereel als de rustige, contemplatieve 
blik van de toeschouwer te saboteren.
 Uit de wordingsgeschiedenis van de gelijk-
namige ets die Ensor in 1888 naar Le meuble 
hanté heeft gemaakt, blijkt hoe bewust hij de 
destabiliserende kracht die latent in de 
‘drempel’ schuilt aanwakkert. De ets toont 
de rechterhelft van een gelijkaardige barok-
ke kast, maar nu met een spiegel in de kast-
deur, en met figuren die bij de kast rondspo-
ken. In de eerste en tweede staat van de ets 
komt vanachter de kast een skelet piepen dat 
met zijn knokige hand zwaait, en zich richt 
tot een ‘getuige’ met een lange jas die, vanuit 
de rechterbenedenhoek van het beeld, en 
met zijn rug naar de toeschouwer gekeerd, 
in het beeld kijkt – en tegelijk naar de toe-
schouwer die zich in de kastdeur spiegelt? 
Ensor laat zich voor deze ets – anders dan 
voor het schilderij – duidelijk inspireren 
door de voorstelling van de superbia of  hoog-
moed op De zeven hoofdzonden van Bosch in 
het Prado: een vrouw, op de rug gezien, spie-
gelt zich in de kastdeur, terwijl een duiveltje 
vanachter de kast opduikt en naar de spiegel 
wijst. In de derde staat heeft Ensor het beeld 
echter grondig aangepast en versterkt: van 
de kraag en mouw van de jas van de getuige 
maakt hij een tweede grijnzend figuurtje 
dat, rug aan rug met de ‘getuige’, met zijn 
neus tegen het beeldvlak aan, de beschou-

wer in de ogen kijkt. Tegelijk voegt Ensor op 
de achterwand, tegen de vloer, nog een tro-
nie toe op een plek waar men wel een hoofd 
kan tekenen, maar waar, wanneer men de 
voorgestelde beeldruimte ‘realistisch’ leest, 
zelfs geen plaats is om een spookwezen te 
laten verschijnen, tenzij de ruimte achter de 
kast leegte zou zijn – wat onwaarschijnlijk is 
gezien de lijn ter hoogte van het figuurtje de 
plint aanduidt.
 Betekenisvol is hier hoe Ensor, door het 
personage van de ‘getuige’ te ontdubbelen, 
de dubbelzinnigheid en spanning die de 
‘drempelzone’ kenmerkt zichtbaar maakt 
en zo intensifieert. De ontwikkelingsge-
schiedenis van de ets legt zo een strategie 
bloot die Ensor overal in zijn grotesk oeuvre 
toepast: hij ‘activeert’ het kader met behulp 
van ‘grensgangers’ die pendelen tussen de 
‘beeldinhoud’ en de ‘reële’ ruimte van de 
toeschouwer, en laat op die manier de onto-
logische instabiliteit die het kader in zich 
draagt in het beeld zelf  insijpelen.21

 Ensor blijft het ‘grensverkeer’ gedurende 
zijn ganse carrière, en tot helemaal op het 
einde, zeer nadrukkelijk gebruiken. In bijna 
alle maskerschilderijen, zowel in de origi-
nele versies als in de remakes en variaties na 
1900, worden de hoeken en randen van de 
beelden bezet door allerlei gezichten en per-
sonages die, zoals voorbijgangers die bij een 
straatinterview voor de camera komen 
zwaaien, ongenood van buitenaf  het beeld 
infiltreren. Dikwijls komen ze, zoals bij de 
bateleur, in een intrige of  situatie tussen 
waar ze in narratief  opzicht niets te zoeken 
hebben – bijvoorbeeld bij een stilleven.
 Een sterk voorbeeld van een laat stilleven 
waarin Ensor zijn fantastische en monster-
lijke personages en gezichten inzet om een 
‘ontologische aarzeling’ te provoceren is 
Pierrot et squelette en jaune – een nagenoeg 
identieke remake uit 1925-30 of  later van 
een werk uit 1893. Ensor combineert hier 
een klassiek, ‘normaal’ stilleven met enkele 
van zijn vaste groteske figuren en rekwisie-
ten: een skelet in een geel advocatenpak, een 
pierrotfiguur met het gezicht van een 
Romeinse olielamp die Ensor bij Champfleury 
heeft gehaald, de olielamp waar de Lampiste 
uit 1880 reeds mee rondloopt en die ook bij 
de bateleur figureert, en een tronie. De com-
positie is zeer onstabiel, wat onmiddellijk 
opvalt wanneer men alternerend de boven- 
en onderkant en de linker- en rechterhelft 
van het beeld afdekt en apart bekijkt. De 
schaal op de tafel staat rechtop en moet dus 
tegen een wand of  muur leunen, maar uit 
de bleke achtergrond doemen gezichten op, 
waardoor de achterwand nevelig en ijl 
wordt en de schaal nergens meer op kan 
steunen. Links achteraan komen twee mas-
kers kijken vanachter een lijst die van boven 
tot bijna beneden doorloopt, dan verspringt, 
aan de onderkant van het schilderij hori-
zontaal verlengd wordt tot aan de rok van 
de advocaat, en dan afgedekt wordt door de 
personages of  verdwijnt. Het skelet met zijn 
lamp en de pierrot staan links dus voor een 
stillevenschilderij. Rechts is de beeldruimte 
echter eengemaakt: de pierrot staat hier 
voor de tafel en de ruimte loopt continu in 
de diepte tot voorbij de tafel, met rechts een 
figuur die is aangezeten. En terwijl de advo-
caat en de pierrot ‘geabsorbeerd’ langs de 
toeschouwer heen kijken en hem negeren, 
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geldt het omgekeerde voor de twee figuren 
die bovenaan links in de ‘onwerkelijkheid’ 
van het met spoken bevolkte stillevenschil-
derij opgesloten zitten: vanuit het schilderij-
in-het-beeld kijken zij de toeschouwer wél 
recht in de ogen. (Ensor heeft in 1928-29 
nog een gelijkende, maar vereenvoudigde 
versie van dit ‘stilleven’ geschilderd, Nature 
morte avec chinoiseries, waarop dezelfde figu-
ren vanachter een stuk ‘lijst’ in de achter-
grond de beeldruimte binnenkijken.)22 
Pierrot et squelette en jaune toont hoe ieder 
beeld-in-het-beeld (of  de suggestie daarvan) 
het kader vermenigvuldigt en ín het beeld 
trekt, en daar de mogelijkheid schept om de 
twee kanten van de rand te tonen.
 Laat in zijn carrière, met een opmerkelijke 
piek in de jaren 1939-1940, maakt Ensor 
een reeks tekeningen en kleine schilderijen 
waarin hij de latente kracht van het kader 
activeert door de lijst naar binnen te trekken 
en de rand te verbreden tot een ‘decoratieve 
zone’ in het beeld. Die strategie is evenmin vol-
strekt nieuw. Binnen de barokke praktijk 
van het bel composto is het gebruikelijk om 
een geschilderde voorstelling te ‘framen’ en/
of  te laten interageren met architectuurele-
menten en sculpturen. Figuratieve wand-
schilderingen, mozaïekvloeren, boekillus-
traties en tapijten, die niet of  moeilijk 
ingelijst kunnen worden, krijgen daarom 
traditioneel een decoratieve boord die in het-
zelfde materiaal en dezelfde techniek wordt 
uitgevoerd. Dit ‘kader’ wordt met de voor-
stelling mee ontworpen en geschilderd of  
geweven, en vormt een volwaardig onder-
deel van het beeld, maar niet van de beeld-
ruimte en niet van de voorstelling. Wanneer 
die rand niet enkel zuiver geometrische of  
architecturale elementen omvat, maar 
bevolkt wordt door figuren – ignudi en atlan-
ten, putti, vogels, insecten, grylli… – zijn die 
laatste automatisch quasi bij de voorstelling 
aanwezig. Het onderscheid tussen de voor-
stelling en het kader blijft daarbij duidelijk: 
de boord is immers ondiep, en de ‘randfigu-
ren’ zijn geen acteurs – ze ‘handelen’ niet in 
een intrige of  situatie, ze zijn er ter versiering 
en worden bijvoorbeeld in grisaille of  als 
sculpturen geschilderd. Ze bevinden zich 

niet in een aparte fictionele ruimte, maar 
zijn daar waar ze te zien zijn: op de boord, 
naast het beeld. Daardoor worden ze echter 
wel  (potentiële) toeschouwers, die boven-
dien – anders dan de toeschouwer vóór het 
schilderij – wel de mogelijkheid hebben om in 
te grijpen of  contact te maken met de acteurs 
– zoals het publiek in de schouwburg dat 
kan. De putti, saters en insecten die deze 
grensgebieden bevolken hebben geen ver-
haalfunctie, ze zijn vrij. Ze kunnen spelen, en 
zich zowel met elkaar, als met de centrale 
voorstelling, als met de toeschouwer 
bemoeien. De decoratieve zone bemiddelt zo 
tussen de voorstelling en de ‘echte’ wereld 
van de toeschouwer. Ze maakt het grensver-
keer mogelijk dat de duidelijke oppositie van 
‘echt’ en ‘onecht’, van ‘werkelijkheid’ en ‘fic-
tie’ verstoort.
 De late Ensor schildert vaak een toneel- of  
poppenkastscène, waarbij hij groepen mas-
kers laat fungeren als omkadering of  als een 
soort van ‘theaterlijst’.23 Dat is zeker een 
eenvoudige manier om het kader te verdub-
belen. Maar hij laat zich daarvoor ook inspi-
reren door zestiende-eeuwse groteske deco-
ratiepatronen en zeventiende-eeuwse 
bloemenguirlandes. Het gaat in beide geval-
len om een theaterachtige format die traditi-
oneel gebruikt wordt voor beelden ter herin-
nering of  ter verering, met centraal een 
medaillon of  nis, gewoonlijk gevuld met een 
portret, een heiligenbeeld, een symbool of  
een religieuze scène, en daaromheen vlecht-
werk of  een bloemenkrans. In deze beeldty-
pes is er een gedurige spanning tussen de – 
meestal – rechthoekige vorm van de lijst of  
het buitenkader en de ovalen vorm van de 
beeldruimte met decoratieve boord. (Er zijn 
wel cirkelvormige – ‘tondo’ – of  ovaalvor-
mige schilderijen, vooral portretten, maar 
geen ovalen of  ronde boeken of  bladen 
papier. Sterk gecentreerde vormen bevorde-
ren de concentratie en de verering, maar zijn 
minder geschikt als verhaalruimte: recht-
hoekige vormen daarentegen openen en 
ordenen, en scheppen een narratieve ruim-

te.) Bij het inpassen van een ovaal in een 
rechthoek blijven er in de hoeken restruim-
tes over met een zeer onduidelijk statuut, die 
door de ‘grensgangers’ ingenomen kunnen 
worden. Ze fungeren ook als sluis waarlangs 
‘acteurs’ van buitenaf  het beeld kunnen 
binnenstappen, om bijvoorbeeld guirlande-
bloemen te komen plukken, of  zich tot de 
dame in het midden te richten. De decora-
tieve krans wordt daardoor een ‘venster’.
 De eerste duidelijke voorbeelden van 
composities die niet zomaar ‘omsingelin-
gen’ voorstellen, of  groteske gezichten die 
een beeld binnendringen, maar waarbij 
Ensor een centraal motief  laat interageren 
met een decoratieve boord, dateren van het 
midden van de jaren dertig. Veel van Ensors 
‘nimfen-composities’ zijn boog- of  cirkel-
vormig opgebouwd, met een centraal geïso-
leerd motief  omgeven door een wervelende 
decoratieve rand van strengen of  trossen 
figuurtjes, die ontwikkeld lijkt uit putti-
kransen.24 De duidelijkste voorbeelden zijn, 
allicht niet toevallig, portretten met een 
centrale figuur die in een nisvorm gevuld 
met strepen kleur is geplaatst, en omringd 
en belaagd wordt door kleine decoratieve 
personages en groteske gezichten en smoe-
len, met soms een tronie als sluitsteen en/of  
een parapet met schelpen of  speeltjes.25 
Maar de sterkste voorbeelden zijn diegene 
waarin Ensor niet enkel de formele struc-
tuur van het guirlandeportret hergebruikt, 
maar ook iets laat doorsijpelen van de tradi-
tionele ‘inhoud’ van het beeldtype als voor-
werp van eerbied en verering. Dan wordt 
voelbaar hoe hij zich het beeldtype toe-
eigent en het profaneert. Le Chant du vin uit 
1935 is een duidelijk voorbeeld.26 Vooraan 
brengt een grotesk karakter, omringd door 
een gezelschap van gretig-dorstige maskers, 
een ode aan de wijn. Achter hem is een 
boogvormige scène of  nis aangebracht, in 
de bovenhoeken versierd met vriendelijke, 
blije maskergezichtjes. Het personage heft 
echter niet het (wijn)glas, maar een kelk. De 
kelk met de bloedwijn van Christus is, als 
symbool van de transsubstantiatie, een van 
de traditionele centrale motieven binnen de 
zeventiende-eeuwse religieuze guirlande-
traditie. En Ensor profaneert allicht nog dui-
delijker wanneer hij schaars geklede en 
allicht frivolere vrouwen daar de plaats laat 
innemen van de meest vereerde religieuze 
figuur – de Maagd Maria.
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schilderij een breed ‘kader’ geschilderd, en 
bevindt het toegevoegde doodshoofd zich in of  
zelfs voor dat geschilderde kader, tussen de 
beeldruimte en de toeschouwer in.

 22  Tricot, C.R., nr. 572.
 23  Voorbeelden uit Tricot, C.R.: nr. 566  

(Les Gillettes, 1928), nr. 611 (Démons, 1933),  
nr. 637 (Evolutions entre ciel et mer, 1935),  
nr. 689, (L’opérateur et le souffre-douleur, 1936). 
Zie ook nog de nrs. 781 (Déesses Joufflues… (A), 
1938) en 782 (Déesses Jouffles… (B), 1938).

 24  Een selectie uit Tricot, C.R.: nr. 600 (Gestes de 
nymphes, 1931), nr. 611 (Démons, 1933), nr. 
629 (Nymphes, danseuses et bons diables, 1934); 
nr. 695 (Rotondités, 1936/37)…

 25  Een selectie uit Tricot, C.R.: nr. 789 (Moi et mon 
milieu, 1939), nr. 793 (Caresses immatérielles, 
1939); nr. 805 (Portrait de Claude Bernières, 
1939), nr. 809 (Portrait d’Augusta Bogaerts, 
1939), nr. 814 (Moi, ma couleur et mes attributs, 
1939), nr. 819 (Le triomphe de Venus, 1940)… 

 26  Tricot, C.R., nr. 647.

James Ensor

Le Baron des Coquilles, 1940 
(niet in Tricot, 1992)

Jean-Baptiste Belin de Fontenay (1653-1715)

Vrouw in guirlande, Musée des Beaux-Arts, Caen

James Ensor

Portrait d’Augusta Boogaerts, 1939 (Tricot, nr. 809)

anoniem, 17e eeuw

James Ensor

Le Chant du vin, 1935 (Tricot, nr. 647)

Jan van Kessel de oude (1626-1679)

Eucharistie
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Subliem Stilleven
Het werk van Adriaen Coorte en Elias van der Broeck

HANNEKE GROOTENBOER

The Beautiful is the perfection, the Sublime the 
suspension, of  the comparing Power.
 Samuel Taylor Coleridge 1

In de laatste jaren van de zeventiende eeuw 
werkte Elias van der Broeck in Antwerpen 
aan een reeks bosstukken.2 Een ervan toont 
een nachtelijke scène waarin een slang met 
opengesperde bek om een distel heenkron-
kelt, op het punt om een grote sprinkhaan te 
verslinden. Naast een paddenstoel zit een 
muisje toe te kijken, terwijl een paar slakken 
voortkruipen, zilveren sporen achterlatend. 
Enkele motjes fladderen rond de paarse dis-
telbloem waaromheen het tafereel is opge-
bouwd. De compositie is een picturale 
krachttoer; het beslissende moment vlak 
voor de slang zal toeslaan, wordt op drama-
tische wijze belicht. De planten- en dieren-
wereld is met een microscopische precisie 
weergegeven: de tekening op de slakken-
huisjes, het patroon van de slangenhuid, de 
inkervingen in de hoedjes van de padden-
stoelen zijn op een bijna hyperrealistische 
wijze geschilderd. Dat realisme is niet alleen 
in visueel opzicht indrukwekkend, het heeft 
een zo mogelijk nog intenser effect: de sug-
gestie van de geur van vochtige grond, ver-
mengd met een nachtelijk briesje. Karin 
Leonhard heeft beargumenteerd dat Van der 
Broecks bosstukken een soort van ‘visueel 
geluid voortbrengen, een soort sissen’.3 Het 
lijkt inderdaad alsof  we het geritsel van de 
bladeren, het piepen van de muis, het geflad-
der van de motjes bijna kunnen horen. Van 
der Broecks tijdgenoten moeten deze lichte-
lijk macabere scène allicht met een aange-
name en lichte huiver hebben bekeken. 
Tegelijk werd het schilderij waarschijnlijk 
ook serieus bestudeerd door natuurliefheb-
bers (in onze verbeelding zien we hoe ze zich 
buigen over het paneel en met hun vergroot-
glazen de geschilderde diersoorten onder-
zoeken als betrof  het hun soortgenoten uit 
het echte leven). Als er al zoiets bestaat als 
vroegmoderne horrorscènes – ik ontleen de 
term aan Maria Loh – dan is dit er een duide-
lijk voorbeeld van: het is een scène om kip-
penvel van te krijgen.4 Het onwezenlijke rea-
lisme en de schrikbarende aard van het 
tafereel boezemen ons gevoelens van ontzag 
en angst in, en veroorzaken een prettige hui-
vering die later ‘het sublieme’ zou worden 
genoemd. Maar het meest baanbrekende 
van Van der Broecks tafereel – waarlijk een 
subliem moment – schuilt nog elders. Als we 
goed kijken naar de vlindertjes, zien we dat 
de schilder letterlijk aan de schilderkunst is 
voorbijgegaan door een materieel element 
op het geschilderde oppervlak aan te bren-
gen: bij wijze van finishing touch heeft hij 
echte vlindervleugeltjes op de geschilderde 
motjes geplakt. Door geschilderde vlinder-
vleugels met echte exemplaren te bedekken, 
drijft Van der Broeck het realisme van zijn 
toch al hyperrealistische voorstelling op de 
spits. De manier waarop hij het picturale 
met het echte vermengt, zou als techniek 
slechts geëvenaard worden in de eerste col-
lages van Picasso en Braque.
 Die gedurfde ingreep kostte de schilder 
zijn reputatie.5 Toen de inwoners van zijn 
geboortestad Antwerpen deze bizarre 
samensmelting van het reële met het 
geschilderde ontdekten, beschuldigden ze 
hem namelijk van bedrog. Of  zoals Jacob 
Weyerman in zijn Levensbeschrijvingen ver-
telt: ‘in fluweelgebroekte Sinjoors van 
[Antwerpen] beschuldigden hem van de 
Vlindertjes geplakt en niet geschildert te 
hebben, daar die besnuyfde Hannekens niet 
overwoogen, dat de geplakte Vlindertjes 
schooner en natuurlijker zijn als geschilder-
den, dewijl zij niet alleenlijk hun gantsche 
tekening behouden, maar ook langer dan 
de geschilderden duuren.’6 De tijd heeft dit 
laatste argument inmiddels achterhaald, 
maar Van der Broeck werd gedwongen de 
stad te verlaten, en vestigde zich in 
Amsterdam om daar een nieuw leven op te 
bouwen. Volgens de overlevering kreeg hij 
daar vrij snel ruzie met een genereuze 
opdrachtgever die zo schoon genoeg van 

hem had dat hij zijn persoonlijke collectie 
kostbare bosstukken van de schilder niet 
langer kon aanzien en ze voor een prikje 
verkocht aan verzamelaars. De marktwaar-
de van Van der Broeck kelderde daardoor op 
zo’n spectaculaire wijze dat hij de zin in het 
leven verloor, en zijn dagen in ledigheid 
sleet in zijn bloementuin net buiten de 
Utrechtse Poort – starend naar dartelende 
vlindertjes, zo stel ik me voor.
 Het interessante aan deze anekdote lijkt 
me dat het schandaal rond deze vroegmo-
derne horrorscène niet wordt veroorzaakt 
door het afgebeelde, maar door datgene wat 
door het afgebeelde heen breekt. Dat Van 
der Broeck probeert om een extreme levens-
echtheid te bereiken door iets levenloos toe 
te voegen – vlindervleugeltjes – maakt dit 
contrast tussen echt en onecht alleen maar 
extremer.
 Aan een compositie die helemaal voltooid 
is kan blijkbaar nog iets toegevoegd worden 
dat losstaat van het schilderij, terwijl het er 
toch integraal deel van uitmaakt. Van der 
Broeck ging er kennelijk van uit dat een 
beeld van de werkelijkheid zijn hoogste 
graad aan realisme bereikt als het door zijn 
eigen natuur – als beeld – heen breekt. Zelfs 
trompe-l’oeilschilderijen, hoe meesterlijk 
soms ook uitgevoerd, zijn er nooit in 
geslaagd om de wereld in het picturale bin-
nen te halen, en de picturale vorm te laten 
voortvloeien in een niet-picturale substan-
tie die zich voordoet alsof  ze geschilderd is.
 In dat vermogen van het schilderij om 
zichzelf  te buiten te gaan, ligt het sublieme 
van het werk besloten. Ik vat het sublieme 
op in de zin waarin Immanuel Kant de term 
een eeuw later zou gebruiken: als een ‘over-
vulling’, het vullen van iets dat al gevuld is. 
In zijn poging om een exacte verwoording te 
vinden voor de structuur van het sublieme 
komt Kant uit bij het punt tussen het ‘tot op 
de rand gevuld zijn’ en het ‘overlopen’, het 
moment dat iets uit zijn maat of  vorm barst. 
Het is deze definitie van het sublieme die 
Louis Marin bij zijn analyse van Poussins 
werk gebruikt en waarmee hij het vermo-
gen van een schilderij aanduidt om de eigen 
vorm te doorbreken en ‘over te lopen’ in de 
werkelijkheid. In de rest van dit essay wil ik 
nagaan hoe schilderijen uit hun voegen 
kunnen barsten, en zo sublieme trekken 
kunnen vertonen, door het werk van 
Adriaen Coorte onder de loep te nemen. Ik 
kies voor Coorte omwille van het extreem 
bescheiden, minimalistische karakter van 
zijn schilderijtjes: ze zijn piepklein, vaak op 
papier geschilderd, en er staat eigenlijk 
bijna niets op. 

Onverenigbare krachten

Rond 1690 schilderde Coorte een klein 
paneeltje met drie mispels op een stenen 
plint, voor een pikzwarte achtergrond. Een 
bruin vlindertje fladdert over de vruchten, 
de voelsprieten steken duidelijk af  tegen de 
donkere fond. Het diertje heeft het zonlicht 
opgezocht en wordt precies door haar straal 
gevat. De plint, getooid met Coortes ver-
vlochten initialen, is hier en daar bescha-
digd en vertoont één enkele, opvallend 
rechte barst. Meer is er niet te zien. Het klei-
ne schilderijtje lijkt volkomen pretentieloos, 
vooral als je bedenkt dat het kleiner is dan 
een A4-formaat. Als we denken aan de 
grootse, zeventiende-eeuwse traditie van 
het stilleven die eraan is voorafgegaan, met 
haar overdreven opeenhopingen van exoti-
sche spijzen en waardevolle kunstvoorwer-
pen, valt de bescheidenheid van dit kleine 
werkje nog meer op. Vergeleken met de the-
atrale pronkstukken van Jan Davidsz. de 
Heem of  Jan van Huysum lijkt het tafereel-
tje van Coorte verstoken van iedere vorm 
van extravagantie: er is bijna niets dat echt 
tot kijken aanzet. Met zijn onooglijk album-
formaat en matte kleurenpalet lijkt het zich 
bijna te verontschuldigen voor het weinige 
dat het te bieden heeft. Het feit dat deze sim-
pele compositie is geschilderd op goedkoop 
papier (vaak is dit soort werken op de ach-
terkant van een bladzijde uit een rekenin-
genboek aangebracht) dat later op karton is 
geplakt draagt daar nog toe bij.

Maar deze eenvoud maakt het niet makkelij-
ker om het te vatten. Het enige wat het schil-
derijtje van ons vraagt is of  we naderbij wil-
len komen. Als we dat doen, zien we ineens 
veel meer: bijvoorbeeld dat de loodrechte 
barst in de plint geen op zichzelf  staand feit 
is, maar deel uitmaakt van een onzichtbare, 
onderliggende lijn die ook de positie van de 
vlinder definieert; of  dat de onmetelijkheid 
van de diepe zwartheid nog onmetelijker 
wordt als ze wordt afgezet tegen de scherp 
omlijnde mispels. Iets is hier te groot opdat 
het kleine schilderijtje het zou kunnen 
bevatten: het werk ademt – bij gebrek aan 
een betere term – een soort monumentali-
teit die contrasteert met de schaal én de ver-
fijning van de bescheiden compositie. Waar 
zijn we eigenlijk aanbeland? Het lijkt wel 

alsof  de voorstelling niet de hoek van een 
tafel toont, maar van de wereld, met het hele 
universum eromheen.
 Hoe langer we kijken, hoe meer het lijkt 
alsof  de mispels op de hoek van de plint op 
het punt staan om van de tafel te rollen. 
Coorte was gefascineerd door de spanning 
die wordt opgeroepen door balancerende of  
bijna vallende objecten.7 In sommige vroege 
werkjes van rond 1680 schildert hij vruch-
ten of  twijgjes die bungelen aan touwtjes, 
alsof  hij wil kijken hoe het is om letterlijk 
aan een zijden draadje te hangen. Die han-
gende vruchten verdwijnen met de jaren, 
maar ook dan maakt Coorte keer op keer de 
zwaartekracht voelbaar, door middel van de 
diepe, bijna zuigende duisternis die zich ach-
ter zijn noten of  vruchten uitstrekt.8

 Van Coortes leven weten we niet veel, 
maar zijn werk moet erg in trek zijn geweest. 
Zoals blijkt uit de vele gedetailleerde vermel-
dingen in inventarissen kwamen zijn kopers 
vrijwel uitsluitend uit de omgeving van 
Middelburg en hadden ze opvallend genoeg 
vaak een kleine serie van drie schilderijtjes 
in hun bezit. Eén verzamelaar bezat maar 
liefst veertien van Coortes minischilderij-
tjes. Mogelijk was Coorte een leerling uit het 
atelier van de Amsterdamse vogelschilder 
Melchior d’Hondecouter. In het Ashmolean 
Museum in Oxford hangt een landschap 
met pelikaan van Coorte uit 1683 dat een 
bijna exacte kopie is van een stuk dat 
d’Hondecouter een paar jaar eerder schil-
derde (het bevindt zich in de collectie van het 
Rijksmuseum Amsterdam). Waarschijnlijk 
is Coorte ook beïnvloed door de hogerop 
aangehaalde bosstukken van Elias van der 
Broeck.9 De ongeveer zestig overgeleverde 
schilderijen van Coorte volgen bijna alle-
maal hetzelfde strakke patroon, dat com-
mercieel lucratief  moet zijn geweest: we 
zien steeds dezelfde stenen plint, de ene keer 

Elias van der Broeck

Stilleven met slang en distel, ca. 1698. Collectie Ashmolean Museum, Oxford

Adriaen Coorte

Stilleven met abrikozen, kersen en een kastanje, 1685, 
privécollectie
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met mispels, dan weer met abrikozen of  
noten, of  met schelpen die precies op de 
rand zijn geplaatst. Ook al lijken de korfjes 
met wilde aardbeien – een andere constante 
in het oeuvre van Coorte – stevig op hun 
kleine pootjes te staan, altijd is er ergens een 
element dat dat gevoel van stabiliteit onder-
mijnt – bijvoorbeeld een takje met kruisbes-
sen die gevaarlijk over de rand hangen. De 
zogenaamde ontbijtjes van Pieter Claesz. en 
Willem Heda zijn vaak genoemd als Coortes 
inspiratiemodel en in zijn weergaloze essay 
over Hollandse schilderkunst van halver-
wege de jaren dertig noteerde Paul Claudel 
dat ook in deze schilderijen elementen te 
vinden zijn die op het punt staan te vallen; 
zij vergasten ons op ‘een ordening die elk 
ogenblik dreigt te desintegreren’.10 Later 
interpreteerde Simon Schama in Overvloed 
en Onbehagen: De Nederlandse Cultuur in de 
Gouden Eeuw (1987) het gebrek aan even-
wicht in de composities van stillevens als 
een symptoom van het ‘onbehagen’ dat de 
Hollandse calvinistische kooplui voelden 
wanneer ze als verantwoordelijke burgers 
van de nog jonge Republiek de rijkdom van 

hun bezittingen overschouwden. De briljan-
te interpretaties van Claudel en Schama zijn 
goed van toepassing op de spectaculaire 
pronkstillevens, maar in mindere mate op 
de exquise schilderijtjes van Coorte, die ons 
met iets heel specifieks confronteren dat 
nauwelijks te definiëren valt. Het is moeilijk 
te zeggen wat ons in het schilderijtje zo 
boeit. Is het de minimalistische compositie, 
de subtiele suggestie dat de mispels over de 
rand dreigen te rollen, of  de volstrekte een-
zaamheid van het vlindertje dat zich een 
weg baant naar het onbekende? Coortes 
tijdgenoten zouden dit het je ne sais quoi van 
zijn schilderijen hebben genoemd, een kwa-
liteit die liefhebbers erg waardeerden in 
kunstwerken: iets dat hen fascineerde, maar 
tegelijkertijd ook licht van streek bracht, en 
hen ertoe dwong om zich steeds opnieuw 
over het schilderijtje te buigen. De beleving 
van dit je ne sais quoi werd door schilder en 
schrijver Samuel van Hoogstraten, een tijd-
genoot van Coorte, gedefinieerd als een 
‘onuitsprekelijke vreugde’ die tegelijkertijd 
met een ‘schrikwekkend verwarde innerlijke 
strijd’ gepaard ging.11 De kunsttheoreticus 
Franciscus Junius omschreef  die emotionele 
respons als een ‘verwonderde extasie’.12 Hij 
beschrijft hoe de sterke gevoelens van onuit-
sprekelijke vreugde en angst die door 
bepaalde schilderijen worden teweegge-
bracht zelfs de meest eloquente spreker spra-
keloos maken. Hoewel het je ne sais quoi pre-
cies aanduidt wat niet onder woorden kan 
worden gebracht, zijn de meeste vertogen 
over het sublieme eensluidend dat dit gevoel 
wordt veroorzaakt door een samensmelting 
van tegengestelde krachten. André Félibien 
schrijft dat het ‘je ne sais quoi waaraan wij zo 
dikwijls refereren, maar dat we zo armzalig 
onder woorden weten te brengen, als de 
geheime knoop is die de twee delen van 
lichaam en geest samenbindt’.13 Dominique 
Bouhours verwoordt het net iets nauwkeu-
riger waar hij schrijft dat het onuitsprekelij-
ke voortkomt uit ‘de samenvoeging van 
twee gedachten en twee uitdrukkingen die 
tegengesteld lijken en onverenigbaar zijn’.14 
Als we goed kijken naar Coortes oeuvre, zien 
we dat hij die spanning van tegengestelde of  
onverenigbare krachten steeds weer 
opzoekt, en dit telkens met als doel, zo lijkt 
het, om de grenzen van de schilderkunstige 
voorstelling te tarten. In sommige van zijn 

tafereeltjes – het schilderijtje met de mispels 
is een goed voorbeeld – opent de uiterst klei-
ne beeldruimte zich op een enorme, onein-
dige leegte. Andere werkjes lijken dan weer 
geluid in levenloze voorwerpen op te roepen.
 Een ander en wellicht nog extremer voor-
beeld betreft een schilderijtje dat zich nu in 
het Ashmolean Museum in Oxford bevindt. 
Op de vertrouwde gebarsten stenen plint 
ligt een handvol hazelnoten, keurig gevat in 
hun bolster. Een twijgje dat aan de bolsters 
vastzit, steekt uit als een miniatuurparasol-
letje. Net als de andere composities van 
Coorte dwingt dit schilderij in zakformaat 
ons dichterbij te komen; pas dan komt het 
tot leven. De hazelnoten lijken traag te ont-
waken uit een diepe slaap: ze strekken de 
uiteinden van hun bolsters, alsof  ze de aan-
drang tot geeuwen onderdrukken. Hoe lan-
ger we kijken, hoe meer elke hazelnoot 
karaktertrekken en zelfs een rol lijkt aan te 
nemen in het bleke licht van dit miniatuur-
toneel. Terwijl de middelste hazelnoot de 
show steelt en fier zijn wormstekige holte 
toont, alsof  het om een trofee ging, hebben 
de noten rechts even een momentje voor 
henzelf, en schurken ze tegen elkaar aan 
alsof  ze elkaar begroeten na een lange peri-
ode van afwezigheid. Aan de linkerkant 
draait een hazelnoot zich resoluut om, vast-
besloten de scène te verlaten. Wordt hij 
teruggeroepen door de noot die hem van 
achteren benadert? Fluisteren ze elkaar in 
de ‘oren’? In deze verstilde wereld kan het 
fluisteren van de hazelnoten, net als het his-
sen bij Van der Broeck, slechts ‘gehoord’ 
worden door het oog van de kijker. Een chi-
asme van zintuigelijke gewaarwordingen is 
niet ongewoon in de zeventiende-eeuwse 
kunst en kunsttheorie, die diep beïnvloed 
was door Horatius’ ut pictura poesis-doctri-
ne: schilderkunst is woordeloze poëzie, poë-
zie is sprekende schilderkunst.15 Algemeen 
werd aangenomen dat poëzie en schilder-
kunst slechts in hun substantie en wijze van 
imitatie van elkaar verschilden, en voor het 
overige hetzelfde oogenmerck hadden.16

 In het vertoog rond Horatius’ doctrine 
werd aan de schilderkunst een serie van 
tegenstrijdige eigenschappen toegeschre-
ven. Junius betoogt in De Schilderkonst der 
Oude (1641) dat de ‘verwonderde extasie’ 
die mensen zo sprakeloos maakt, teweegge-
bracht wordt door het vermogen van de 
schilder om in levenloze voorwerpen toch 
beweging te suggereren.17 Niet alleen kan 
de schilderkunst levenloze objecten of  figu-
ren leven inblazen, ze is ook in staat om 
geluid ‘weer te geven’. Houbraken geeft 
hoog op van de landschappen van Jacob 
van Ruisdael, waarin we watervallen op 
rotspartijen horen klateren of  beekjes horen 
murmelen langs hun oevers. Echter, bij Van 
Ruisdael is de suggestie van natuurlijke 
geluiden het gevolg van de levensechtheid 
van het schilderij; Coorte maakt het in prin-
cipe nog veel bonter doordat hij een soort 
van geroezemoes oproept met een tafereel 
dat uitsluitend stille voorwerpen toont. Nog 
beter lukt dat hem in Stilleven met Schelpen 
uit 1698 waarin een kleine verzameling 
van vijf  schelpen netjes uitgestald staat in 

een vrij dramatisch verlichte hoek. Naast 
een mooi gevlekte Cittarium pica op zijn kant 
ligt een kleinere Trona stercoraria met zijn 
spleet naar ons toe gericht, maar de show 
wordt gestolen door de decoratieve skelet-
schelp die veel weg heeft van een meerpotig 
insect. Net als bij de hazelnoten hebben de 
schelpen expressieve trekken gekregen, 
alsof  ze deel uitmaken van een theatervoor-
stelling; maar waar de hazelnoten leken te 
fluisteren, wordt hier – zo lijkt het haast – 
uit volle borst gezongen: de Cittarium pica 
bast met een bariton, de Trona naast hem 
zoemt een achtergronddeuntje, en de ske-
letschelp heeft duidelijk de meeste noten op 
zijn zang.

Sublimiteit

Het beste voorbeeld van Coortes interesse in 
het samenbrengen van tegengestelde 
krachten is wellicht een van zijn allerklein-
ste schilderijtjes, Stilleven met twee walnoten 
uit 1702. Het is geschilderd op papier dat op 
karton is geplakt en heeft ongeveer het for-
maat van een ansichtkaart. De enorme wal-
noten liggen op de gebruikelijke plint en zijn 
omringd door diepe duisternis. Het gaat om 
eenzelfde soort compositie als Stilleven met 
mispels, maar er is iets dat deze voorstelling 
nog buitensporiger maakt. De beige doppen 
van de walnoten doen vaag denken aan 
schedels of  hersenen, en ze zijn beeldvul-
lend weergegeven, duidelijk te groot voor de 
ruimte waarin ze zich bevinden. Hun 
dimensies zijn overdreven, bijna grotesk, 
wat nog wordt versterkt door het minia-
tuurformaat van het schilderij. We kunnen 
ons voorstellen dat Coorte zijn neus bijna 
tegen het papier aandrukte toen hij deze 
duistere scène schilderde, terwijl hij zijn blik 
voortdurend heen en weer bewoog tussen 
beeld en ‘model’ – misschien heeft hij zelfs 
met zijn wimpers per ongeluk de noten 
beroerd. We zouden kunnen zeggen dat we 
hier het effect zien van de invloed van de 
microscoop en de telescoop, twee toestellen 
die vanaf  de zeventiende eeuw een visuele 
wereld dichterbij haalden die voordien voor 
het blote oog ontoegankelijk was. Inderdaad 
lijken deze walnoten te zijn uitvergroot en 
komen ze te dichtbij: te dicht bij het beeld-
vlak (de compositie is zogezegd twee noten 
diep), te dicht bij de rand, te dicht bij het 
oog. Ze dringen zichzelf  op de voorgrond, 
maar de beeldruimte is niet diep genoeg om 
dat toe te laten. Hoe verder we uitzoomen, 
hoe groter de walnoten lijken te worden: het 
is alsof  ze nog aan het groeien zijn, aan het 
uitdijen in hun ruimte, die aandoet als een 
soort van grot. Waar eindigen de blik en het 
penseel van Coorte, en waar begint de duis-
ternis van het niet meer waarneembare? Dit 
lijkt geen fenomenologie van noten in verf, 
maar een poging om omzeggens onder de 
huid van de noot te kruipen.18 In hun krap-
pe omkadering roepen Coortes noten een 
gevoel van sublimiteit op – niet door middel 
van een grandioos spektakel, maar door 
extreem minimalisme. Door af  te wijken 
van de aanvaarde standaardmaten voor 

Adriaen Coorte

Stilleven met hazelnoten, 1696. Collectie Ashmolean Museum, Oxford

Adriaen Coorte

Stilleven met drie mispels en een vlinder, ca. 1693-1695, privécollectie

Adriaen Coorte

Stilleven met takje kruisbessen, 1693, privécollectie 
(bruikleen Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)



De Witte Raaf  – 187 / mei – juni 2017 23

stillevens, ensceneert dit minitafereeltje een 
botsing tussen tegengestelde krachten van 
krimpen en uitdijen: de omvang van de 
noten wordt steeds groter, terwijl de ruimte 
waarin ze gevat zijn lijkt te krimpen. Deze 
botsing sluit naadloos aan bij de idee van 
het ‘overvullen’ dat Kant als uitgangspunt 
nam voor zijn theorie over het sublieme. En 
inderdaad, op een paradoxale wijze omvat 
dit minimale tafereeltje haast te veel: de 
afbeelding loopt over. Niet alleen dreigen de 
walnoten van de rand af  te kukelen, ze drin-
gen zich ook naar voren alsof  ze driedimen-
sioneel willen worden. Wordt ons hier iets 
onthuld over walnoten, of  over de schilder-
kunst zelf? 
 Door hun onverklaarbare onmetelijkheid 
roepen Coortes pretentieloze afbeeldingen 
van mispels en walnoten Blaise Pascals 
meditaties op over de oneindigheid en de 
plaats van de mens. Pascal situeert de mens 
tussen het oneindig grote en het oneindig 
kleine in; tussen het duizelingwekkende fir-
mament met zijn verre fonkelende sterren 
aan de ene kant, en de minuscule bouwste-
nen van ons lichaam aan de andere. Ten 
aanzien van de oneindigheid van het heelal 
is ons lichaam een piepklein vlekje, bijna te 
nietig om voor te stellen, maar vanuit het 
perspectief  van een atoom heeft het lijf  
tegelijkertijd kolossale proporties. ‘Ik wil [de 
mens] daarbinnen in een nieuwe afgrond 
laten kijken’, schrijft Pascal in zijn Pensées. 
En wat we dan ervaren, starend in de 
afgrond, beschrijft Pascal in een terminolo-
gie die vooruit lijkt te wijzen naar het ver-
toog over het sublieme. Het besef  dat ons 
lichaam, ook al is het ten opzichte van het 
universum onooglijk klein, op zich toch 
weer een hele wereld bevat, vervult ons met 
een mengeling van angst en verwondering: 
‘Wie zichzelf  op deze manier bekijkt’, 
schrijft Pascal, ‘zal van zichzelf  schrikken, 
en als hij bedenkt hoe hij tussen deze twee 
afgronden van het oneindige en het niets in 
de materiële vorm, die de natuur hem ver-
leend heeft, in stand wordt gehouden, zal hij 
bij de aanblik van deze wonderen sidderen. 
En ik denk dat zijn nieuwsgierigheid zal 
overgaan in verwondering…’19

 De schilderijen van Coorte moeten 
natuurlijk niet beschouwd worden als een 
illustratie van Pascals theorie. Toch bezitten 
ook zij iets onmetelijks en roepen zij daar-
door de idee van oneindigheid op. Daarin 
berust uiteindelijk Coortes ‘sublimiteit’: het 
feit dat wij, turend naar deze bescheiden 
tafereeltjes, ons realiseren dat we net als het 
vlindertje, en net als de walnoten, aan de 
rand van Pascals nieuwe afgrond staan, ons 
verwonderend over hoe groots en onmete-
lijk het kleine kan zijn.

Door hun letterlijk grensverleggende afme-
tingen zitten Coortes minischilderijtjes de 
grenzen van het schilderkunstige op de 
huid. En daarmee zitten ze ook ons op de 
huid. Ook wij stoten op een grens, namelijk 
die van ons eigen bevattingsvermogen. Wij 
kijken niet naar dit schilderijtje, maar vol-
gens dit schilderijtje. Er treedt een wissel-
werking op tussen kijker en schilderij: wat 
wij als subliem ervaren, is de grens van ons 
eigen begripsvermogen, waarachter de 
vormloosheid van het onervarene, het 
onbekende gaapt. In de schok van het ogen-
blik – als een bliksemschicht, zegt Longinus, 
en Walter Benjamin zou die gedachteflits 
later verbinden met het theoretische inzicht 
van zijn dialectische beelden – laat het 
kunstwerk ons een glimp opvangen van het 
onbekende dat, ofschoon in zijn geheel 
geopenbaard, toch niet volledig ontraadseld 
wordt.20 Zoals Kant schreef: ‘verheven is 
datgene, waarvan alleen al de mogelijkheid 
het te denken wijst op een vermogen van de 
geest dat elke maatstaf  van de zintuiglijk-
heid overtreft.’21

 Zoals een vanitasstilleven de ontologie 
van het zijn en het niet-zijn verbeeldt, en 
zoals sommige pronkstillevens als een feno-
menologische studie van objecten en fruit 
beschouwd kunnen worden, zo zijn de 

schilderijen van Coorte bedachtzame beel-
den die ons uiteindelijk leiden naar de gren-
zen van het denken zelf. Ze maken ons iets 
duidelijk over ons eigen – grensverleggende 
– denken, waarschijnlijk beter dan de filoso-
fie, Kant ten spijt, het ooit in woorden wist 
uit te drukken.

Noten

 1  ‘No object of  Sense is sublime in itself; but only 
as far as I make it a symbol of  some Idea. The 
circle is a beautiful figure in itself; it becomes 
sublime, when I contemplate eternity under 
that figure – The Beautiful is the perfection, the 
Sublime the suspension, of  the comparing 
Power. Nothing not shapely (formosus: nam 
etiam musice suam habet formam) can be called 
beautiful: nothing that has a shape can be 
sublime except by metaphor ab occasione ad 
rem.’ Thomas M. Raysor (red.), Unpublished 
Fragments on Aesthetics, in Studies in Philosophy, 
XXII, oktober 1925, pp. 532-533.

 2  Met dank aan Riet Dalle die een vertaling 
bezorgde van een eerdere, Engelse versie van 
dit stuk, verschenen in JHNA, jrg. 8, nr. 2 
(2016). Dit essay is een herziene versie.

 3  Karin Leonhard, Pictura’s Fertile Field: Otto 
Marseus van Schrieck and the Genre of  the 
Sottobosco Painting, in: Simiolus: Netherlands 
Quarterly for the History of  Art, nr. 2, jrg. 34 
(2009-2010), pp. 95-118.

 4  In haar inleiding tot een speciaal nummer van 
Oxford Art Journal over vroegmoderne horror, 
maakt Maria Loh een onderscheid tussen een 
triomferend en masculien discours van het 
sublieme, dat de heerschappij van het subject 
celebreert, en het veel minder heroïsche proces 
waarvoor Loh de term ‘failed sublime’ gebruikt 
en waarbij men door het internaliseren van de 
eigen sterfelijkheid tot een vorm van zelfkennis 
komt. Loh, Introduction: Early Modern Horror, 
in Oxford Art Journal nr. 3, jrg. 34 (2011),  
pp. 321-333. 

 5  Ik baseer me in dit gedeelte op Jacob Campo 
Weyerman, De levens-beschryvingen der 
Nederlandsche konst-schilders en konst-
schilderessen, met een uytbreyding over de 
schilder-konst der ouden (4 vol.), Den Haag,  
E. Boucquet et. al., 1729, vol. III, pp. 211-212. 

 6  Ibid., vol. III, p. 211.
 7  Dit idee is uitgewerkt door Bart Verschaffel in 

zijn schitterende en voor mij al jaren zeer 
inspirerende essay De beeldruimte van het 
stilleven (van Cotan tot Coorte), gepubliceerd in 
De Witte Raaf nr. 67, mei-juni 1997, pp. 6-9.

 8 Zie met name zijn werken gemaakt rond 1685.
 9  Taco Dibbets, Aardbeien, abrikozen, kruisbessen 

en perziken: vier stillevens van Adriaen Coorte, in 
Bulletin van het Rijksmuseum, nr. 2, jrg. 52 
(2004), pp. 152-165. Zie ook Quentin Buvelot, 
The Still Lifes of  Adriaen Coorte, in: Adriaen 
Coorte (tentoonstellingscatalogus), Zwolle, 
Waanders Publishers, 2008.

 10  Paul Claudel, The Eye Listens (vertaling Elsie 
Pell), New York, The Philosophical Library, 
1950, pp. 47-48.

 11  Thijs Weststeijn bespreekt de ideeën van Van 
Hoogstraten over het je ne sais quoi van de 
schilderkunst op gedetailleerde wijze in zijn 
briljante boek The Visible World: Samuel van 
Hoogstraten’s Art Theory and the Legitimation of  
Painting in the Dutch Golden Age (vertaling 
Beverley Jackson & Lynne Richards), 
Amsterdam, Amsterdam University Press, 
2008, p. 154 e.v.

 12  Geciteerd in ibid., p. 157.
 13  André Félibien, On grace and beauty, fragment 

uit Conversations on the Lives and Works of  the 
Most Excellent Ancient and Modern Painters 
(1666), in: Charles Harrison, Paul Wood & 
Jason Gaiger (red.), Art in Theory 1648-1815: 
An Anthology of  Changing Ideas, Oxford/Malden 
(MA), Blackwell Publishers, 2000, p. 221. 

 14  ‘Le merveilleux consiste d’ordinaire dans 
l’union de deux pensées & de deux termes qui 
semblent contraires & incompatible.’ 
Dominique Bouhours, Les entretiens d’Ariste et 
d’Eugène. Nouvelle Edition, Paris, Sebastien 
Mabre-Cramoisy, 1741, p. 409.

 15  ‘Schilderye is een swijghende Poesye; de Poesye 
daer en teghen is een sprekende Schilderye.’ 
Franciscus Junius, De Schilderkonst der Oude, 
Middelburg, Zacharias Roman, 1641, p. 42. 
Zie ook Weststeijn, op. cit. (noot 11), p. 124. 

 16  Junius, ibid., p. 42.
 17  Geciteerd in Weststeijn, op. cit. (noot 11),  

p. 158. 
 18  Voor een fenomenologische verkenning van de 

stillevenschilderkunst, zie Wayne Martin, 
Bubbles and Skulls: the Phenomenology of  
Self-Consciousness in Dutch Still Life Painting, in: 
Hubert L. Dreyfus & Mark A. Wrathall (red.), A 
Companion to Phenomenology and Existentialism, 
London, Blackwell, 2006.

 19  Blaise Pascal, Gedachten (vertaling en 
aantekeningen Frank de Graaff), Amsterdam, 
Boom, 1997, pp. 86-87. 

 20  Het idee van een inzicht dat in een flits tot ons 
doordringt, werd later opgepikt door Walter 
Benjamin en verwerkt in zijn concept van het 
dialectische beeld, dat we terugvinden in zijn 
literaire miniaturen, door hem Denkbilder 
genoemd. Voor een toepassing van dit begrip 
op stillevenschilderkunst, zie mijn essay Het 
Bedachtzame Beeld in De Witte Raaf nr. 166, 
november-december 2013, pp. 1-4.

 21  Immanuel Kant, Kritiek van het oordeels-
vermogen (ten geleide, vertaling en annotaties: 
Jabik Veenbaas & Willem Visser), Amsterdam, 
Boom, 2009, p. 142.

Adriaen Coorte

Stilleven met schelpen, 1698, privécollectie

Adriaen Coorte

Stilleven met twee walnoten, 1702. Collectie Szépmúvészeti Múzeum, Boedapest
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Ondertussen

Nieuws
Caermersklooster gaat met Huts op zoek naar Vlaamse 
wortels. In samenwerking met de Vlaamse superonderne-
mer Fernand Huts (Katoen Natie) presenteert het 
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent een 
tweede tentoonstelling waarbij de kunstgeschiedenis op 
uiterst eenzijdige wijze wordt herschreven in functie van 
een ideologisch programma. De eerste tentoonstelling, Voor 
God en Geld – Gouden Tijden van de Zuidelijke Nederlanden, 
wilde de bezoeker ervan overtuigen dat ondernemingslust 
het ultieme doel van de mensheid is en dat middeleeuws 
Vlaanderen historisch gezien de bakermat is van dit (neo)
liberale geloof. In zijn bespreking op dereactor.org van het 
bijhorende boek, met als auteurs kunsthistorica en curator 
prof. dr. Katharina Van Cauteren en Fernand Huts zelf, ana-
lyseerde Marc De Kesel de bedenkelijke theses van de 
auteurs. ‘Het kapitalisme is geen uitvinding van de middel-
eeuwse Vlaamse en Brabantse steden’, zo corrigeert hij. Er 
is in die context hooguit sprake van een markteconomie die 
zich tegelijkertijd, of  iets vroeger, overigens ook ontwikkel-
de in Italiaanse steden, en die bovendien deels terugging op 
de pas ontdekte stedelijke cultuur uit de Oriënt. Deze markt-
economie zou pas in de zeventiende eeuw aanleiding geven 
tot een eerste vorm van kapitalisme doordat winst om reli-
gieuze redenen voor niets anders meer kon worden gebruikt 
dan voor het kapitaliseren van zichzelf. De Kesel vergelijkt 
de ideologische verdraaiing door Van Cauteren en Huts met 
het schaamteloos herschrijven van de geschiedenis in de 
voormalige Sovjet-Unie.
 Het Caermersklooster bewijst met de nu lopende ten-
toonstelling OER dat het nog veel erger kan. Opnieuw sla-
gen Huts en Van Cauteren erin om een prachtige selectie 
werken (voornamelijk uit privéverzamelingen) bij elkaar te 
plaatsen en ze in dienst te stellen van een nationalistisch 
identiteitsdiscours. De ondertitel De wortels van Vlaanderen 
laat over de inzet geen twijfel bestaan: ‘OER gaat ook over 
vandaag, en over wie wij als Vlamingen zijn.’ De tentoon-
stelling spits zich toe op wat ze als een kantelmoment 
beschouwt in de Vlaamse kunstgeschiedenis, en dat situ-
eert zich ergens tussen 1880 en 1930. Ergens in die periode 
zijn de ware wortels van de regio bedekt geraakt onder de 
smerige laag van de industrialisering. Gelukkig zijn er de 
schilders aan de Leie, die de decadente stad laten voor wat 
ze is en zich op de ware aard van het Vlaamse volk concen-
treren: ‘In hun schilderijen, beelden en tekeningen zweemt 
een soort collectieve essentie van wat Vlaanderen is. Een 
monumentale, complexloze en vaak bijna spirituele ode 
aan de streek en haar bewoners.’ Uiteraard hangt dat alle-
maal samen met de ‘malse Vlaamse boerengrond’: ‘Wie in 
eenzelfde uithoek van de wereld woont, deelt nu eenmaal 
vaak gelijkaardige idealen, normen en waarden.’ En als 
onze kunstenaars dan toch eens in het buitenland terecht-
komen (het kantelmoment?) ‘en voeling krijgen met wat 
internationaal beweegt op de artistieke scène’, geen nood: 
de volksvreemde avant-garde wordt door hen gecorrigeerd 
tot een oer-Vlaamse versie ervan. Hoe flutterig het pers-
mapje ook, je kan er eindeloos fragmenten van een natio-
nalistisch ‘clichédenken’ uit blijven citeren; en als je er niet 
genoeg van hebt, in de catalogus loopt het gewoon voort.
 Het is zeker niet de eerste keer dat het Vlaamse expressio-
nisme ingeschakeld wordt in een bloed-en-bodemdiscours 
– tot enkele decennia geleden gebeurde dat zelfs voortdu-
rend. Nog in 1981, ter gelegenheid van een tentoonstelling 
in Lyon, zag de toenmalige cultuurminister Rika De Backer-
Van Ocken de identiteit van het Vlaamse volk in het expres-
sionisme gereflecteerd: ‘Dans l’expressionisme l’on retrou-
ve la relation du peuple flamand avec la terre et la simplicité 
avec laquelle le peuple vit les mystères de l’amour, de la 
fertilité et de la mort.’ (zie hierover De mythologisering van de 
Belgische kunst door Koen Brams en Dirk Pültau in De Witte 
Raaf nr. 113, januari-februari 2005). Onthutsend is even-
wel dat dit discours vandaag weer de kop opsteekt, terwijl 
er al geruime tijd onderzoek beschikbaar is dat de idee van 
een authentiek en zuiver Vlaams expressionisme op doel-
treffende wijze onderuithaalt – een mijlpaal was op dat 
punt de tentoonstelling Vlaams expressionisme in Europese 
context 1900-1930 die in 1990 onder leiding van Robert 

Hoozee plaatsvond in het Museum voor Schone Kunsten te 
Gent. 
 Zoals ook De Kesel in zijn bespreking opmerkt, kan je de 
hobbyist Huts amper ten laste leggen dat hij zijn kapitaal en 
zijn contacten aanwendt om een simplistische nationalisti-
sche ideologie te verkondigen, ook al doet hij veel kunst en 
kunstenaars er oneer mee aan. Dat vele min of  meer beken-
de Vlamingen in de catalogus mee willen werken aan dat 
verhaal, is uiteindelijk hun persoonlijke verantwoordelijk-
heid. Dat een openbare instelling zich in dat programma 
laat inschakelen is, zoals door velen al werd opgemerkt, 
daarentegen uiterst bedenkelijk. En dat kunsthistorici als 
prof. dr. Katharina Van Cauteren kritiekloos meestappen in 
het ‘Hutsdiscours’ gaat zonder meer tegen elke wetenschap-
pelijke deontologie en integriteit in. Je zou je bijna gaan 
afvragen of  het niet tijd is om een Orde der kunsthistorici op 
te richten. (caermersklooster.be) Dirk Mertens

Skulptur Projekte Münster 2017. Van 10 juni tot 1 
oktober loopt in Münster de vijfde editie van de tienjaarlijk-
se tentoonstelling Skulptur Projekte, die draait rond kunst in 
de openbare ruimte. De tentoonstelling, die in 1977 een 
eerste keer plaatsvond op initiatief  van Klaus Bussmann en 
Kasper König, probeert bewust om te gaan met alle ideolo-
gische en theoretische problemen die gepaard gaan met 
kunst in de openbare ruimte. Ze vertrekt van de overtuiging 
dat kunst de ruimte niet hoeft te bezetten, maar in staat is 
nieuwe ruimte te creëren. De openbare ruimte wordt daar-
bij benaderd als een voorwaarde voor een ‘socio-cultureel 
samenleven’, die niet mag onderworpen worden aan eco-
nomische belangen. Voor het eerst zal de tentoonstelling 
het moeten stellen zonder de caravan van kunstenaar 
Michael Asher, die in 2012 overleed. Het werk was in die 
vier edities uitgegroeid tot een soort van mascotte voor de 
tentoonstelling. Er zullen in totaal 35 nieuwe kunstwerken 
worden getoond, van onder meer Cosima von Bonin, CAMP, 
Jeremy Deller, Nicole Eisenman, Pierre Huyghe, Gregor 
Schneider, Thomas Schütte, Hito Steyerl, Joëlle Tuerlinckx 
en Cerith Wyn Evans. (skulptur-projekte.de)

KunstRAI 2017. Van 31 mei tot 5 juni vindt in Amsterdam 
de 33e editie van KunstRAI plaats, de oudste beurs in 
Nederland voor moderne en hedendaagse kunst. Zeventig 
galeries presenteren Nederlandse kunst en design. Als spe-
ciaal onderdeel legt de beurs ook de focus op een buiten-
landse stad en dat is dit jaar Antwerpen. Een twintigtal 
galeries zorgt voor een solopresentatie van een van hun 
kunstenaars. (kunstrai.nl)

Amsterdam Art Fair – K_unstvl___festival. De derde 
editie van Amsterdam Art Fair vindt vanaf  17 mei plaats in 
een voormalig kantoorpand aan de Huidekoperstraat. Aan 
de beurs nemen een goeie veertig toonaangevende 
Nederlandse galeries deel. K_nstvl___ zal aanwezig zijn met 
een gespecialiseerde boekhandel met publicaties van pro-
jectruimtes, kleine boekwinkels en uitgeverijen. Gelijktijdig 
met de Art Fair, van 20 tot 22 mei, presenteert K_nstvl___ 
in de Stadsschouwburg het elfde K_nstvl___ festival onder 
de titel Playtime, met de waarde van zichtbaarheid als leid-
motief. Playtime hanteert een ‘elastisch tentoonstellings-
concept’ waarbij niet de ruimte, maar de tijd wordt ver-
deeld. Elke genodigde projectruimte maakt binnen een 
basale tentoonstellingsenscenering een zeer tijdelijke pre-
sentatie die zich gedurende de dag ontvouwt aan het 
publiek, als scènes van een theaterstuk. Op de Art Fair zal 
de tentoonstelling doorlopend (semi)live op scherm te vol-
gen zijn. Daarnaast bestaat het programma uit speeddates, 
gesprekken en lezingen rondom experimentele tentoonstel-
lingsvormen, tijdelijkheid en precariteit binnen de kunst. 
(amsterdamartfair.nl en kunstvlaai.nl)

Art Basel 2017. Het Europese seizoen van de megakunst-
beurzen wordt afgesloten in Bazel waar van 15 tot 18 juni 
werk van meer dan vierduizend kunstenaars wordt gepre-
senteerd door in totaal 291 galeries. Art Basel biedt plaats 
aan alle vormen van beeldende kunst daterend van 1900 
tot heden. Zo is er ook plaats voor een filmprogramma met 
werk van onder meer John Akomfrah, Kader Attia, Eric 
Baudelaire, He Xiangyu, Ana Mendieta en Andy Warhol. 
(artbasel.com)

Commotie rond toegekende werkingssubsidies 2016. 
Bij de verdeling in 2016 van de werkingssubsidies was het 
beleid van Vlaams cultuurminister Sven Gatz erop gericht 
om het aantal spelers in het culturele veld te beperken. Met 
het beschikbare budget zou hij dan een kwalitatieve wer-
king kunnen garanderen van die instellingen die goed uit de 
beoordeling kwamen. Dat de subsidiënt kwaliteitseisen stelt 
en de gesubsidieerde op basis daarvan afrekent, lijkt van-
zelfsprekend. Het systematisch schrappen van elke subsidie 
voor instellingen die ondermaats presteren, was echter 
nooit eerder gezien en getuigde van een doortastend optre-
den, en eigenlijk ook van politieke moed. De doorlichting 
van de zakelijke werking van elke instelling gebeurde daar-
bij door de Vlaamse administratie cultuur, die van de inhou-
delijke werking door een – zogenaamd – onafhankelijke 
commissie van – zogenaamde – experten. Het zwaartepunt 
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in de eindbeoordeling lag op de inhoudelijke score. Het hoeft 
geen betoog dat er bij een dergelijke procedure instellingen 
uit de boot vallen die zich, zeker niet altijd onterecht, onheus 
behandeld voelen. Een aantal daarvan is nadien naar de 
Raad van State getrokken om de beslissing van de minister 
aan te vechten. Elke instelling die wel een werkingssubsidie 
werd toegekend, is hiervan onlangs op de hoogte gebracht, 
met per dossier een aangetekend schrijven. (Dit betekent dat 
er naar de 207 gesubsidieerde instellingen in totaal 828 dos-
siers per aangetekende zending werden verzonden – bij ruwe 
schatting een stapel papier van vier meter hoog.) In een 
opmerkelijke mail, uitgaande van de administratie cultuur, 
worden die instellingen er bovendien op gewezen dat de Raad 
van State een uitspraak moet doen over de ‘vorderingen tot 
nietigverklaring’. Waarop wordt gesteld: ‘Indien het [minis-
terieel] besluit vernietigd zou worden, zou dit gevolgen kun-
nen hebben voor alle organisaties die momenteel een wer-
kingssubsidie binnen het Kunstendecreet ontvangen. Deze 
organisaties hebben er daarom belang bij dat het besluit niet 
vernietigd wordt. Om die reden geeft de Raad van State aan 
elke begunstigde de kans om tussen te komen in deze vernie-
tigingsprocedures.’ Met andere woorden, de gerechtelijke 
procedure geeft de ‘uitverkorenen’ de kans om de ‘verdoem-
den’ te beletten hun lot te verbeteren. Het lijkt erop dat cultu-
rele instellingen hiermee worden uitgenodigd om met elkaar 
de strijd aan te binden, en dat is betreurenswaardig. Intussen 
kondigt een van de instellingen die naar de Raad van State is 
getrokken haar doorstart aan. Het kunstenfestival Watou zal 
deze zomer wel degelijk worden georganiseerd, en zijn toe-
komst is bovendien verzekerd tot en met 2019. Ironisch 
genoeg is dat onder meer dankzij een tussenkomst van 
Cultuurminister Gatz, die in 2018 en 2019 een jaarlijks 
bedrag van € 135.000 voorziet. De organiserende instelling 
Kunst vzw had in de beoordelingsronde nochtans een strikt 
onvoldoende gekregen voor haar inhoudelijk dossier, en een 
nipt onvoldoende voor het zakelijke. Watou lokte vorig jaar 
24.000 bezoekers en is belangrijk voor het toerisme en de 
culturele uitstraling van de regio, zo klonk het in De Morgen 
van 6 maart. (kunstenfestivalwatou.be) D.M.

Otobong Nkanga wint BelgianArtPrize 2017. De 
Nigeriaanse kunstenares Otobong Nkanga heeft op 19 april 
de Belgian Art Prize gewonnen. Nkanga woont en werkt in 
Antwerpen. In haar werk hanteert ze materialen die trans-
formaties ondergaan, wat symbool zou moeten staan voor 
veranderingen in de maatschappij. Voldoende reden voor de 
jury om haar een politiek en sociaal geëngageerd kunstena-
res te noemen die het in haar werk onder meer heeft over 
migratie. De Belgian Art Prize is de nieuwe versie van de 
Young Belgian Art Prize en de Prix de la Jeune Peinture 
Belge. Vanaf  heden is er aan de prijs geen leeftijdsgrens 
meer verbonden, en komen ook alle kunstenaars in aan-
merking die minstens één jaar in België verblijven. Een open 
call wordt niet meer georganiseerd, de deelnemers worden 
voorgedragen door een pool van experten. Aan de prijs is 
een som van € 25.000 verbonden. Nog tot 28 mei loopt in 
BOZAR de expositie met werk van de vier genomineerden, 
met naast Nkanga, Edith Dekyndt, het Brusselse duo 
Simona Denicolai & Ivo Provoost en Maarten Vanden 
Eynde. (belgianartprize.be)

Nieuwe ruimten: RESETHOME (solotentoonstelling 
Luc Tuymans), Gallery Sofie Van de Velde/PLUS-ONE 
Gallery, Axel Vervoordt Gallery. De Belgische kunste-
naar Gert Robijns heeft in de gemeente Borgloon op de fun-
damenten van het huis van zijn grootmoeder, dat groten-
deels werd afgebroken, een nieuwe constructie laten 
optrekken die tegelijk sculptuur, kunstenaarsresidentie en 
tentoonstellingsruimte wil zijn. Twee van de oorspronkelij-

ke buitenmuren van de woning bleven behouden en lijken 
het nieuwe gebouw tussen haakjes te zetten. Het uitzicht 
naar de straat is weggewerkt doordat de ramen zijn dicht 
gemetseld, terwijl de brede ramen van de nieuwe ruimte 
achteraan een blik bieden op enkele boomgaarden, type-
rend voor de Limburgse regio. RESETHOME wil hedendaag-
se visuele kunst, kunstenaars en publiek, naar Limburg 
brengen en er een bruisende dialoog over hedendaagse 
kunst op gang brengen. De ruimte is op 9 april geopend met 
een solotentoonstelling van Luc Tuymans (de enige dit 
jaar), getiteld The Swamp, die bestaat uit drie werken, elk op 
een andere drager. (resethome.be)
 In de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen hebben PLUS-ONE 
Gallery en Gallery Sofie Van de Velde de krachten gebundeld 
en samen een nieuwe extra ruimte geopend. De gezamen-
lijke ingang biedt de bezoeker de kans om de visie van de 
galerie aan de ene kant meteen te vergelijken met de visie 
van de galerie aan de andere kant. (sofievandevelde.be en 
plus-one.be)
 Axel Vervoordt Gallery is in maart verhuisd van de 
Vlaeykensgang in Antwerpen naar de site Kanaal in 
Wijnegem. De vernieuwde Axel Vervoordt Gallery is vele 
malen groter dan de voormalige galerie, en tegen het einde 
van het jaar komen er nog ruimtes bij. Een deel van de site 
zal voorbehouden zijn aan de Axel & May Vervoordt 
Foundation. (axel-vervoordt.com)

Bewakingssector lanceert aanval op museumsector. 
Volgens een recent persbericht van icom-vlaanderen (voor-
heen Vlaamse Museumvereniging) staat de opleiding van 
‘erfgoedbewaker’ onder druk. Hoe deze opleiding het licht 
zag, heeft een kleine voorgeschiedenis. In 1990 zorgde de 
‘bewakingswet’ of  ‘Wet-Tobback’ lange tijd voor onrust in 
de erfgoedsector. De wet was bedoeld om wanpraktijken in 
de bewakingssector – zoals portiersoorlogen – aan banden 
te leggen. De wetgever formuleerde de wet echter bijzonder 
breed, waardoor er lange tijd discussie en onduidelijkheid 
heerste. Een opleiding op maat van de museumsector was 
nodig. Hoewel suppoosten bewakingsagenten zijn, vormt 
de bewakingsopdracht vaak slechts een fractie van hun 
takenpakket. Na een uitgebreid overlegtraject bekwam de 
toenmalige Vlaamse Museumvereniging in 2007 een aan-
gepaste opleiding tot ‘erfgoedbewaker’. Met een lespakket 
van 72 uren is deze aanzienlijk goedkoper dan de algemene 
opleiding tot bewakingsagent (127 uren). Volgens icom-
Vlaanderen wil de bewakingssector de vorming ‘erfgoedbe-
waker’ nu afschaffen en opnieuw vervangen door de veel 
duurdere algemene opleiding tot bewakingsagent. De ver-
eniging vermoedt dat de commerciële opleidingsinstellingen 

te weinig aan deze opleiding verdienen. Ze vindt het onaan-
vaardbaar dat dit wordt voorgesteld zonder enig overleg met 
de museumsector en roept de bevoegde minister op om in 
dialoog te treden met de sector. (icom-vlaanderen.be)

Antwerp Art Weekend. Van 19 tot 21 mei vindt het derde 
Art Weekend in Antwerpen plaats. Meer dan zestig galeries, 
kunstruimten en musea voor hedendaagse kunst zijn gratis 
toegankelijk. DE Studio in de Maarschalk Gerardstraat fun-
geert als de centrale locatie voor het evenement, waar op 
zondag tevens het lezingenprogramma Urgent Conversations 
wordt georganiseerd. (antwerpart.be)

Wissels
HISK stelt Elena Sorokina aan als curator. Elena 
Sorokina wordt de nieuwe curator bij het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten (HISK). Sorokina was vroeger al 
actief  bij het HISK, als gastdocent en jurylid. Ze wil het hui-
dige model van het HISK, dat de functie van kunstenaarsre-
sidentie combineert met geïndividualiseerde ondersteuning 
en kunststudie op hoog niveau, verstevigen met nieuwe 
samenwerkingen. Sorokina werkt momenteel als ‘curatori-
al advisor’ voor documenta 14. Ze studeerde kunstgeschie-
denis aan de Friedrich-Wilhelms-Universiteit in Bonn. Als 
curator hanteert ze experimentele formats, waarbij ze de 
expo benadert als een toneel of  als een werkruimte. Bij 
WIELS presenteerde ze onlangs de ‘narrated exhibition’ 
Forms of  Togetherness (and Separation). Enkele andere pro-
jecten van haar zijn: Museum (Science) Fictions in Centre 
Pompidou, Parijs; Spaces of  Exception op de Moscow 
Biennial; Agnes Varda. Temps Trituré in LVMH Brussel. Ze 
publiceerde in tijdschriften als Artforum, Flash Art, Cabinett 
Magazine en Manifesta Journal. (hisk.edu)

Lezingen
Archipellezingen. Op do 18 mei om 20u houdt studio 
lens°ass architecten een in-situlezing over de transformatie 
van de droogloodsen voor Koramic-Terca-Wienerberger in 
Kortrijk. Meer info via archipelvzw.be. Toegang € 7.

Presentatie Kunsthal Extra City. Connecting with the 
City. Op za 20 mei om 15u, tijdens het Antwerp Art 
Weekend, stelt Kunsthal Extra City het nieuwe artistieke 
team voor met een gesprek dat directeur Adinda Van 
Geystelen en de drie stafmedewerkers Antonia Alampi, iLi-
ana Fokianaki en Michiel Vandevelde zullen voeren onder 
de titel Connecting with the City en dat gemodereerd wordt 
door Pascal Gielen. Kunsthal Extra City, Eikelstraat 25, 
Antwerpen (extracity.be).

‘Cultural Mapping’ – Culture and the contemporary 
African city. Op do 8 juni om 18u organiseert architect 
Ola Dele Kuku in BOZAR het symposium ‘Cultural Mapping’ 
– Culture and the contemporary African city. Meer info via 
bozar.be.

Colloquium ‘De helende kracht van kunst’. Op di 20 
juni organiseren de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België een colloquium over de helende kracht 
van kunst, dat aansluit op het project IN/FINITY, een initi-
atief  van het dagcentrum voor supportieve en palliatieve 
zorg TOPAZ (Wemmel). De gezamenlijke ambitie daarbij is 
om mensen met een mentale of  fysieke beperking of  met 
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behoefte aan zorg uit hun isolement te halen door hen uit te 
nodigen voor een ontmoeting met kunst. De nadruk ligt 
niet op kunsttherapie, maar op wat kunst en professionele 
kunstenaars kunnen bijdragen aan het zorgveld. Het zou de 
eerste keer zijn dat er in Europa reflectie is rond helende 
kunst én dat het in de praktijk wordt toegepast. In een eer-
ste fase werden patiënten uit palliatieve zorgen uitgenodigd 
in de KMSKB. Tijdens het colloquium worden vergelijkin-
gen gemaakt met binnen- en buitenlandse initiatieven. 
Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken 
vanuit respectievelijk de zorg- en de kunstensector. Werner 
Trio leidt een panelgesprek. Tijdens de namiddag kan men in 
de Koninklijke Musea deelnemen aan inspirerende work-
shops en lezingen om kunst en zorg in de praktijk te verbin-
den. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
Regentschapsstraat 3, Brussel (fine-arts-museum.be).

LUCA School of  Arts. Reviewing Authorship. Tijdens de 
Graduation Show bij LUCA, van do 22 tot ma 26 juni, staan 
lezingen gepland van onder meer Mieke Bal, Thierry De Duve 
en Raimundas Malasauskas. Meer info via luca-arts.be.

Beeldende kunst
Yves Klein – Theater van de leegte. In 1966, vier jaar na 
de vroegtijdige dood van Yves Klein (1928-1962), noemde 
kunstcritica Lucy R. Lippard hem ‘het meest invloedrijke lid 
van de Nouveaux Réalistes’. Deze groep werd enkele maan-
den na de expo Nouveau Réalisme in 1960 te Milaan opge-
richt en bestond uit onder anderen Yves Klein, Jean 
Tinguely, Raymond Hains, Jacques Villeglé, Raoul Dufrêne 
en Arman. De criticus Pierre Restany trad op als woord-
voerder. In 1961 organiseerden de Nouveaux Réalistes de 
expositie 40° au-dessus de Dada in Restany’s Galerie J. in 
Parijs, waarmee ze zich rechtstreeks in de traditie van het 
dadaïsme plaatsten. Het Nouveau Réalisme betekende zeker 
geen breuk met de moderne kunst uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Dada en het surrealisme, die in Parijs nog 
steeds aanwezig waren, werkten erin door. Alledaagse voor-
werpen – zoals in Duchamps readymades – vormen de basis 
van de assemblages van Arman, de afgescheurde posters 
van Hains, de machines van Tinguely en de in blauwe verf  
gedrenkte sponzen van Yves Klein.
 In de tentoonstelling Yves Klein – Theater van de leegte in 
BOZAR wordt de iconische figuur Yves Klein nauwelijks in zijn 
context geplaatst. Zijn lidmaatschap van de groep Nouveaux 
Réalistes komt slechts één keer expliciet ter sprake, in de biogra-
fie aan het begin van de tentoonstelling. Ook de link met figu-
ren als Lucio Fontana en de ZERO-beweging wordt niet uitge-
spit. Nochtans legt de expositie een lichte nadruk op de 

spirituele inslag in het werk van Yves Klein, en op dat vlak zijn 
er heel wat parallellen aan te wijzen tussen Fontana’s Concetto 
spaziale en Kleins zoektocht naar picturale ‘diepte’.
 Hoewel het vaak niet productief  is om kunstenaars in 
stromingen of  groepen onder te brengen, aangezien het de 
individuele verwezenlijkingen naar de achtergrond kan 
verdringen, is een situering binnen het Nouveau Réalisme in 
dit geval noodzakelijk. Tekenend is bijvoorbeeld dat Klein, 
geheel in lijn met de filosofie van de groepering, zichzelf  niet 
als een abstract, maar als een realistisch schilder zag: ‘Ik 
ben een schilder van ruimte. Ik ben geen abstract schilder, 
maar een representerende en realistische.’ Door te streven 
naar een pure kleur wilde Klein niet alleen aan het figura-
tieve, maar ook aan de codes van de abstracte schilderkunst 
voorbijgaan. Een tweede aspect dat de context van de 
Nouveaux Réalistes relevant maakt, is de zoektocht naar een 
herdefinitie van de dialectiek tussen schilderkunst en sculp-
tuur. Illustratief  hiervoor is het oeuvre van Arman, maar 
ook de samenwerking Excavatrice de l’Espace (1958) tussen 
Yves Klein en Tinguely kan hier worden aangehaald. In zijn 
bekende essay Specific Objects uit 1964 merkt Donald Judd 
op dat het beste recente werk dat hij te zien kreeg in die peri-
ode, het midden hield tussen schilderkunst en beeldhouw-
kunst. Hij haalt in dat verband de monochromen van Yves 
Klein aan, en beklemtoont het objectmatige en sculpturale 
karakter ervan. Ook in Kleins ‘sponzenreliëfs’ zien we een 
duidelijke zoektocht naar de haptische eigenschappen, de 
‘tactiliteit’ van het schilderij; en Portrait-relief  d’Arman uit 
1962 bestaat uit een blauw beeld dat werd gemonteerd op 
een gouden schildersdoek, en zo sculptuur en schilderkunst 
letterlijk verbindt.

In plaats van zo’n contextuele benadering kiest deze ten-
toonstelling ervoor in te zoomen op vier topics: de conceptie 
van de monochrome werken (‘Yves le monochrome’), de 
genese van het blauw dat Kleins handelsmerk werd – het 
‘Yves Klein Blue’ (IKB) – de schilderijen met vuur en de 
anthropometries. Deze anthropometries, letterlijk ‘metingen 
van het lichaam’, zijn afdrukken van vrouwelijke naakten 
die beschilderd waren met blauwe verf. De tentoonstelling 
benadrukt vooral de picturale aspecten van deze werken en 
besteedt weinig aandacht aan de manier waarop Klein het 
kunstwerk ermee herdefinieerde. Door zijn doeken volledig 
te bedekken in één kleur en ze daarnaast een zekere dikte en 
een rijke textuur te geven, trachtte Klein de kleur zélf  fysiek 
aanwezig te stellen. Hij maakte de kleur – en daarmee ook 
het schilderij – tastbaar.
 De anthropometries zijn naast schilderijen ook het eind-
product van de belangrijkste performances die Klein 
opvoerde. Deze vormen een tweede aandachtspunt van de 
tentoonstelling. Met films en veel fotografisch materiaal – 
dat Klein zelf  erg controleerde en inzette als publicatieme-
dium – worden ze duidelijk gedocumenteerd en tonen ze 
toch ook de veelzijdigheid van Yves Klein. Als een dirigent 
– even onberispelijk gekleed in smoking, met witte hand-
schoenen – liet hij naakte vrouwen zichzelf  beschilderen 
met blauwe verf  om ze dan naar een doek te leiden en een 
afdruk van zichzelf  op het canvas te laten maken. Van ver-
nissages maakte hij heuse gebeurtenissen, reeds enkele 
jaren voor de happenings van de Fluxusbeweging, en als 
geen ander creëerde hij een media persona voor zichzelf. Van 
het oplaten van blauwe ballonnen op een opening in 1957 
tot het opvoeren van een lege galerie met blauw geschilder-

zicht op de tentoonstelling ‘Yves Klein. Theater van de leegte’, BOZAR, 
Brussel: zaal ‘Schilderen met vuur’

foto: Philippe De Gobert

zicht op de tentoonstelling ‘Yves Klein. Theater van de leegte’, BOZAR, 
Brussel: zaal ‘Theater van de leegte’

foto: Philippe De Gobert
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de ramen (Le Vide in 1958 in de Parijse Galerie Iris Clert): 
Klein trachtte zijn publiek nauw te betrekken bij zijn ‘blau-
we revolutie’.
 De scenografie van de tentoonstelling in BOZAR is van 
Isabelle Speybrouck. Haar voornaamste ingreep bestaat uit 
het aanbrengen van een voorzetwand aan één kant van het 
volledige parcours. Van elke ruimte wordt zo een deel afge-
sneden. Hoewel de scenografie daarmee een geslaagde 
poging doet om komaf  te maken met de monumentale sym-
metrie van de enfilade, waarschijnlijk in de hoop Kleins wer-
ken te vrijwaren van de burgerlijke statigheid die verbonden 
is met de traditie van de schilderkunst, worden de mono-
chromen toch op een erg klassieke manier gepresenteerd, zij 
aan zij en behoorlijk dicht op elkaar. Welke meerwaarde 
heeft het om vijf  monochromen in IKB vlak naast elkaar te 
hangen? Kleins werk wordt zo in de erg beperkende traditie 
van de schilderkunst geplaatst, terwijl het hem niet ging om 
het doek als schilderij, maar als drager van puur pigment 
met een ongeziene diepte, waarbij de afmetingen van het 
canvas van bijkomstig belang waren. Louis De Mey

p Yves Klein. Theater van de leegte, tot 20 augustus in BOZAR, 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.83.91; bozar.be). 

Bohemian Grove. John Knight in Cc Strombeek. Er valt 
op het eerste gezicht weinig te zien in de uitgestrekte ruim-
tes van Cultuurcentrum Strombeek. Je blik wordt automa-
tisch gedirigeerd naar de perimeters van de architectuur, de 
wanden die bekleed zijn met multiplexplaten. Die ruwe 
‘lambrisering’ staat in schril contrast met de rest van het 
moderne gebouw. Waar komen deze bruingrijze wandpa-
nelen, die verweerd lijken door de tijd, vandaan? Op zoek 
naar aanwijzingen speur je de contouren van de ruimte af. 
Op sommige plekken wordt de multiplexbekleding onder-
broken door een deur, of  door een kleine insprong in de 
wand. De lambrizering vertoont echter ook lacunes of  uit-
snijdingen die niet op de architectuur van het cultuurcen-
trum kunnen worden teruggevoerd en gewoon stukken van 
de witte muren blootgeven. Om ons erop te wijzen dat zich 
hier ooit ramen of  deuren bevonden? Op andere plaatsen 
zie je dan weer verse zaagsneden, wellicht om de lambrise-
ring op het gebouw te laten aansluiten. Het plaatmateriaal 
is een sjabloon dat hier niet helemaal lijkt te passen. Het 
speelt wel én niet in op de architectuur. 
 De ingreep, met als titel Bohemian Grove, blijkt een in-situ-
installatie te zijn van de Amerikaanse kunstenaar John 
Knight (Los Angeles, °1945), wiens naam vaak in één 
adem met die van kunstenaars als Daniel Buren en Michael 
Asher wordt vernoemd. Maar waar Asher en Buren binnen 
de historische institutionele kritiek de ideologische grond-
slagen van het kunstmuseum in vraag stelden, legt Knight 

zich uitdrukkelijk toe op de bredere realiteit waarin hij 
werkt en leeft, ook buiten de kunsten. Knight maakt geen 
tentoonstellingen, zo beweert hij zelf, hij realiseert projec-
ten. Ten eerste omdat zijn praktijk hoofdzakelijk een ano-
niem bestaan kent zonder uitgesproken signatuur, maar 
ook omdat hij eigenlijk nooit expliciet iets toont, maar eer-
der blootlegt of  deconstrueert. In Cc Strombeek gaat het 
met Bohemian Grove letterlijk en figuurlijk om een decon-
structie die zijn oorsprong vindt in een complex en snel evo-
luerend Berlijn – een stad die de laatste decennia in toene-
mende mate getransformeerd werd door de globale en 
corporate recuperatie van een bohemien levensstijl.
 Knights in-situ-installatie is de derde iteratie van een 
‘project’ dat ontstond in 2013 op uitnodiging van de 
Berlijnse Galerie Neu. De oorspronkelijke locatie, een ele-

gante bel-etage waar de galerie sinds 1998 gevestigd was, 
stond op het punt te worden afgebroken. Knight stelde voor 
om alle dakpanelen van het gebouw te ontmantelen. De 
afzonderlijke planken werden zorgvuldig genummerd vol-
gens de sequentie waarin ze op het dak lagen en vervolgens 
geïnstalleerd als lambrisering in MD72, de projectruimte 
van de galerie gelegen aan de Mehringdamm, die met haar 
visgraatparketvloeren uit het fin-de-siècle en hoge plafonds 
een heel ander karakter vertoonde. De kunstenaar maakte 
lichte aanpassingen en uitsparingen voor de deuren en 
ramen, maar ook voor de lichtschakelaars en stopcontac-
ten, waardoor de beplanking haast op maat leek gemaakt 
voor het negentiende-eeuwse bourgeois interieur; ander-
zijds wrong ze er dan weer mee door haar afgeleefde karak-
ter. Knight verwees op die manier naar de migratie van 

John Knight

Bohemian Grove, zicht op de tentoonstelling in Cultuurcentrum Strombeek, 2017. Foto: Micha Otto

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

DOMINIqUE PhILIPPE
SOPhIE PIROT

< >
KURT PEISER

Vernissage: 29/04/2017 van 15:00 – 18:00
Expo: 30/04/2017 – 25/06/2017

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
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GALERIE ONRUST
27/05–01/07 
Opening 27/05, 16:00–18:00

THE WORLD BLOWN APART
Emma Talbot

17/05–21/05

AMSTERDAM ART FAIR – 
KUNSTHAL KOPER

Veron Urdarianu [BOOTH #22]
Emma Talbot [BOOTH #41]

GALERIE RON MANDOS
t/m 03/06 

IN TIMES OF BIGOTRY
Katinka Lampe

Opening 10/06

TROIKA en Renie Spoelstra
17/05–21/05 

AMSTERDAM ART FAIR 
Mohau Modisakeng (solo)

25/05–26/05 

LOOP ART FAIR 
Mohau Modisakeng (videowerk)

REUTEN GALERIE
tot 01/07 (daarna op afspraak) 

PERPETUUM
wisselende groepstentoonstelling
videowerken, 3Dinstallaties,
schilderijen en tekeningen

17/05–21/05  

AMSTERDAM ART FAIR
‘Crowd’ - Andrea Radai

SLEWE GALLERY
t/m 27/05 

TRACES
Adam Colton, Alan Johnston, 
Caro Jost, Stanislav Kolíbal

17/05–21/05 

AMSTERDAM ART FAIR
Krijn de Koning

GALERIE VAN GELDER
27/05–02/07 
Opening 27/05, 17:00–19:00  
in GvG

SOLO
Voebe de Gruyter

in AP 

SOLO
Jaap Kroneman

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
17/05–21/05

AMSTERDAM ART FAIR [BOOTH #4]
Gianni Caravaggio, Carel Blotkamp

t/m 10/06 

FAR FROM THE MADDING CROWD
Dan Asher

17/06–29/07 

VARIABLE WEATHER
Helen Mirra

WILLEM BAARS 
PROJECTS
06/05–27/05

KINETISCHE WERKEN  
EN LICHTOBJECTEN 1970–1990

Frans Mossou
17/05–21/05

AMSTERDAM ART FAIR [BOOTH #20]
Anton Heyboer, Rob Birza, 
Emo Verkerk, Morgan Betz

10/06–01/07

FIRST CHOICE
Sol LeWitt, Alan Charlton, 
Jannis Kounellis, Carel Visser

 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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kunstenaars en de bijhorende libertaire Boho-chic levens-
stijl die Berlijn in de jaren 2000 typeerde. Die tendens ver-
oorzaakte de toeloop van prestigieuze galeries, maar bracht 
ook stijgende woningprijzen en veranderende werkcondi-
ties voor kunstenaars met zich mee. Knights ‘project’ refe-
reerde niet alleen aan de snelle verschuivingen in de soci-
aal-economische realiteit van Berlijn, maar toonde bovenal 
de architecturale manifestaties en levensstijlen die er de 
tekens van vormden.
 Een jaar later hernam Knight het project in Barbara 
Gladstone Gallery, waarbij hij nieuwe adaptaties maakte op 
maat van deze Chelsea white cube, gevestigd in een rauwe 
industriële ruimte. Dit keer betrof  het ‘geen herconfigura-
tie, maar de uitbreiding van een bestaand gesprek’, aldus 
Knight. Het ging in Gladstone namelijk nog steeds om 
dezelfde planken uit Berlijn, maar wel verzaagd op maat 
van de New Yorkse galerie – met bredere openingen en 
ramen. Opnieuw ging het de kunstenaar om het uitlichten 
van ‘de relatie tussen een architecturale typologie en het 
moment van perceptie: hoe verhoudt een ruimte zich tot 
een bepaalde klasse’? De installatie onderging in New York 
een interessante verschuiving, van Boho-chic naar Industrial 
chic. Net zoals de oorspronkelijke bohemiens met hun anti-
burgerlijke attitude aan de marge van de maatschappij leef-
den, installeerden veel New Yorkse kunstenaars vanaf  de 
jaren vijftig hun ateliers en woningen in de verlaten indus-
triële zones van SoHo, en later, in de jaren negentig, van 
Chelsea. Het zou niet lang duren voor exclusieve galeries 
hun oog op de grote ruimtes lieten vallen, waarvan de 
rauwe, industriële esthetiek symbool kwam te staan voor 
een ‘authentieke’ en ruimdenkende levensstijl. Met 
Bohemian Grove verwijst Knight bovendien naar het kam-
peerterrein waar de ‘Bohemian Club’, een kunstclubje van 
wereldleiders en invloedrijke zakenmannen, zich jaarlijks 
laven aan een authentieke natuurervaring en gesprekken 
over kunst. Kunst, als de locus van vooruitstrevende ten-
densen, is een gegeven waartoe kapitaalkrachtigen zich 
automatisch aangetrokken voelen, onder meer vanuit het 
verlangen tot de avant-garde te behoren, dat echter altijd te 
laat wordt ingelost. Meestal leidt dit immers niet tot een 
assimilatie, maar tot een recuperatie van de verworvenhe-
den van die avant-garde.
 In Cc Strombeek, de derde etappe van het project, past 
Knight opnieuw dezelfde techniek toe als in MD72 en 
Gladstone. Naast de ‘verwijzingen’ naar de twee voorgaan-
de interieurs – de witruimtes als fantomen van de vorige 
ingreep – maakte de kunstenaar nieuwe aanpassingen in 
de spaanderplaten, toegesneden op het interieur van het 
Cultuurcentrum. Elke uitnodiging is voor Knight een 
opportuniteit om een voorstel te formuleren. Jammer is wel 
dat het project door slechts één summiere zaaltekst wordt 
ingeleid. De bezoeker krijgt nauwelijks inzage in de voorge-
schiedenis van het project en kan het daardoor moeilijk 
interpreteren. Zo krijgt het werk in het cultuurcentrum een 
elitair kantje, wat niet strookt met de democratische missie 
van het cultuurcentrum om kunst dichter bij ‘de gewone 
man’ te brengen. Ook het gesprek dat Frederik Leen op 22 
maart met de kunstenaar voerde bracht weinig verhelde-
ring: ‘Ik heb geen idee over wat hier gaande is, maar wel 
over hoe het werk opereert. Het moedigt aan een antwoord 
te formuleren op de vraag naar betekenis. Wat wil het werk 
vertellen?’ Zo legt Knight expliciet alle verantwoordelijk-
heid bij de bezoeker en het moment van de receptie.
 De installatie in Strombeek kan als een etappe worden 
beschouwd in het hierboven geschetste verhaal – van bohe-
mien naar bourgeois en van privé naar publiek – dat wel-
licht nog een vervolg zal kennen. Knights ingrepen moeten 
immers niet als een geïsoleerd moment worden gelezen; het 
gaat hem niet zozeer om de context van Cc Strombeek op 
zich, maar om de globale economische en politieke dyna-
mieken die in de verschillende stadia van een project lees-
baar worden. Toch is er meer aan de hand. Doordat Knight 
in Cc Strombeek zijn ingreep van weinig context voorziet en 
daardoor haast reduceert tot een willekeurig decor, houdt 
hij, op gelijkaardige wijze als in MD72 en Gladstone, het 
cultuurcentrum een spiegel voor. De installatie confron-
teert het centrum met zijn programma van overwegend 
toegankelijke en geëngageerde tentoonstellingen, met zijn 

zelfbeeld en de paradoxen ervan. Knight merkt in dat ver-
band op dat publiek en privaat geld inwisselbaar zijn, omdat 
achter elke vorm van financiering dezelfde machtsdyna-
mieken schuilgaan. Bovendien staat hij sceptisch tegenover 
het ideaal van kunst als publiek en collectief  goed. Op cyni-
sche wijze wijst de kunstenaar met Bohemian Grove op een 
meer algemene conditie van de kunstwereld: de hypocrisie 
van galeries, kunstinstituten of  culturele centra die zich als 
de vaandeldragers van idealen voordoen – van ‘bohemien’ 
over ‘avant-garde’ tot ‘democratisch’ – die ze nooit kunnen 
waarmaken.  Laura Herman

p John Knight. Bohemian Grove, tot 21 mei in Cultuurcentrum 
Strombeek, Gemeenteplein z/n, 1853 Strombeek-Bever 
(02/263.03.43; ccstrombeek.be).

Anna Oppermann – Neverending Paradox. Filosofische 
Ensembles van de jaren 80. Anna Oppermanns (1940-
1993) complexe, holistische en grootschalige composities 
bieden inzage in een psychologisch universum waarvan zij-
zelf  het absolute centrum is. Haar ensembles vervlechten een 
innerlijke wereld van persoonlijke observaties en een buiten-
wereld in permanente verandering. Het werk van de Duitse 
kunstenares kwam vooral onder de aandacht door haar deel-
name aan Documenta 6 (1977) en Documenta 8 (1987), maar 
is niettemin nog in hoge mate onbekend. Drie latere werken 
uit de jaren tachtig, die werden gereconstrueerd door curator 
Ute Vorkoeper, zijn nu te zien in het S.M.A.K.
 Anna Oppermann werkte tijdens haar leven aan meer 
dan zestig ensembles met een vergelijkbare omvang als die 
in het S.M.A.K. Het gaat om verzamelingen van notities, 
foto’s, tekeningen, schilderijtjes en diverse objecten – gevon-
den voorwerpen, sculpturen en andere parafernalia – die 
vaak georganiseerd zijn in een altaarvormige compositie en 
meestal gepresenteerd worden op een symmetrisch verhoog 
of  platform. In deze ensembles verwerkt Oppermann zowel 
persoonlijke of  collectieve herinneringen als abstracte idee-
en, via een combinatie van bijvoorbeeld portretten, kran-
tenknipsels en verwijzingen naar literaire of  filosofische 

teksten. Net als onze herinneringen zijn de onderdelen frag-
mentair, is hun keuze selectief  en lijkt hun ordening volle-
dig arbitrair.
 In het ensemble Enerzijds… anderzijds; zowel… als (M+M) 
vormt een massieve, antieke en versleten kast het meest 
opvallende onderdeel. De rest van het decor suggereert een 
bescheiden leefruimte met een tafel, twee bijzettafeltjes en 
een tapijt. Aan de muur hangen schilderijen; op de tafels en 
het tapijt zijn tekeningetjes uitgestald alsof  het kostbare 
memorabilia of  heiligenprentjes betrof. Formeel vertrekt de 
installatie van enkele grondvormen (de kast met gepronon-
ceerde kroonlijst, het motief  van twee handen op een zwan-
gere buik) die in de foto’s en ingekleurde tekeningen worden 
opgesplitst, ontrafeld, gespiegeld, vervormd en vanuit varië-
rende perspectieven getoond. In de typische stijl van haar 
latere werken, liet Anna Oppermann zich inspireren door 
een filosofische studie: in dit geval is dat Massa en Macht van 
Elias Canetti, waarin de auteur het verband analyseert tus-
sen de massa’s en het ontstaan van machtsrelaties. Het 
werk benadert dit thema als een onafgewerkte denkoefe-
ning en spoort ons aan om onze eigen positie binnen de 
‘massa’ en ten opzichte van de ‘macht’ te overdenken. Via 
de talloze verdubbelingen en spiegelingen wordt die proble-
matiek in een bredere context geplaatst, en betrokken op 
onze ambigue relatie met de werkelijkheid.
 Mythe en Verlichting, het tweede ensemble, gaat terug op 
een scenografisch ontwerp voor een bewerking door regis-
seur Claus Peymann van het toneelstuk Leonce und Lena 
van Georg Büchner. Het geheel van papieren knipsels, 
nota’s en tekeningen staat verspreid over een podium met 
niveauverschillen die oplopen naar de hoek. De opstelling 
van dit hele ensemble wordt herhaald, gefragmenteerd en 
bewerkt in de schilderijen en tekeningen die de twee wan-
den achter het podium vullen. Geregeld keren een groene 
en een blauwe figuur terug: de respectievelijke personifica-
ties van de mythe en de verlichting, de twee krachten waar-
tussen Leonce in Büchners stuk gevangen zit. Het feit dat 
de figuren steeds samen voorkomen, suggereert dat mythe 
en verlichting met elkaar verwant zijn en dat ook de ver-
lichting op een mythe uitdraait. Via de tweedimensionale 
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Francesco Pedraglio 
at P/////AKT (Amsterdam, NL) 

Thinging. 3 
7 May - 4 June

Paul Geelen
 at Progetto Diogene & Barriera (Turin, IT) 

9 June - 1 July

zeeburgerpad 53, 1019 AB amsterdam  www.pakt.nuP/////AKT & Progetto Diogene

Nickel van Duijvenboden    Thinging  4

P/////AKTPOOL
Monique IJsseldijk Part

Opening 24  June  20    24 hrs
25  June    23  July

John Knight

Bohemian Grove, zicht op de tentoonstelling in Cultuurcentrum Strombeek, 2017. Foto: Sophie Nuytten
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beelden, die dezelfde fragmenten van de installatie vanuit 
steeds wisselende perspectieven tonen, wordt die kwestie 
met het probleem van schijn en zijn, taal en werkelijkheid 
verbonden.
 Het spel van repetitie, weerspiegeling, perspectiefveran-
dering en distorsie bereikt een hoogtepunt in Paradoxale 
Intenties – Het Blauw van de Hemel neerhalen. Bij het binnen-
komen van de tentoonstelling krijgen we – via een gat in de 
muur vlakbij de hoek waar de installatie staat opgesteld – 
de achterkant van dit ensemble te zien. Aan de voorkant 
blijkt de installatie uit een gelijkaardige platformstructuur 
te bestaan als in Mythe en Verlichting. Achteraan in de hoek 
staat een schrijn met rood-blauwe beglazing opgesteld dat 
als vertrekpunt diende voor het ensemble. Het motief  van 
het kastje en de installatie eromheen worden op caleidosco-
pische wijze gespiegeld, gefragmenteerd en vervormd in de 
schilderijen en bewerkte foto’s die de wanden bedekken. 
Het effect daarvan wordt aanzienlijk versterkt door spiegels 
die hier en daar op het podium liggen. De voorstelling wordt 
echter niet alleen in visuele zin versplinterd, maar ook let-
terlijk doorbroken door de reeds aangehaalde uitsnijding in 
de wand vlakbij de hoek. In die opening is een vrijstaande 
vensterconstructie geplaatst; het ‘venster op de werkelijk-
heid’ lijkt daarmee als een letterlijk en materieel gegeven in 
het werk geïncorporeerd. Op verschillende manieren – de 
fragmentatie van de voorstelling, maar ook concrete objec-
ten of  ingrepen – wordt het probleem van schijn en zijn, 
van waarheid en leugen, op scherp gesteld. De thematiek 
wordt nog onderstreept doordat de installatie heel wat 
tekstfragmenten bevat – onder meer van de filosoof  Jean-
François Lyotard, de kunstenaar Pablo Picasso en de schrij-
vers Oscar Wilde en Ingeborg Bachmann – die opvallend 
vaak gaan over waarheid en leugen, en over de beperkin-
gen van de taal in de benadering van de realiteit. Het thema 
van het werk wordt overigens ook al door het populaire 
gezegde opgeroepen waaraan de installatie zijn titel ont-
leent en dat eveneens verschillende malen in het werk 
terugkeert – Das Blaue vom Himmel herunterlügen betekent 
zoveel als ‘liegen tot je zwart ziet’. 

De hiëratische opstelling van Oppermanns ensembles – op 
een podium in een hoek – lijkt te verwijzen naar de sacrale 
beeldcultuur van iconen en christelijke veelluiken. De dui-
zelingwekkende illusionistische vermenigvuldiging van de 
voorstelling staat echter haaks op de cultuur van het ‘ware 
beeld’, van het beeld als openbaring die met dergelijke voor-
stellingen verbonden is. Bovendien wordt de voorstelling in 
Paradoxale Intenties letterlijk doorbroken of  doorzichtig 
gemaakt. Oppermann voert de illusie op, ze laat werkelijk-
heid en illusie in elkaar kantelen en versplintert onze per-
ceptie om een ontnuchterende bewustwording te bewerk-
stelligen. Marnix Van Strydonck

p Anna Oppermann. Neverending Paradox. Filosofische ensem-
bles van de late jaren ‘80, tot 4 juni in het S.M.A.K., Jan 
Hoetplein 1, 9000 Gent (09/240.76.01; smak.be).

Onder ons. De prachtige vergane glorie van het voormalig 
provincieraadsgebouw van Limburg, thans het onderko-
men van het Hasseltse centrum voor actuele kunst CIAP, 
vormt een perfecte locatie voor een tentoonstelling. De 
groepstentoonstelling Onder Ons, gecureerd door Evelyn 
Simons en Isabel Bos, stelt de zogenaamde neutraliteit van 
deze locatie ter discussie. De curatoren vertrokken van de 
ideologische en moraliserende voorstellingen in het gebouw 
– schilderijen die het goede burgerschap verbeelden, sculp-
turen, een glasraam uit de jaren vijftig dat het gezin als 
hoeksteen van de samenleving propageert – om vragen te 
stellen over de manier waarop normen en waarden worden 
doorgegeven. De tentoonstelling bestaat uit werken van 
niet minder dan zeventien kunstenaars, kunstenaarskop-
pels of  collectieven, die in en rond een architecturale 
ingreep van Olivier Goethals zijn geplaatst. Deze interventie 
imiteert een tweedelige woonruimte die scheef  in het 
gebouw is gezet, en refereert aldus aan de thematiek van de 
tentoonstelling: de woonkamer wordt opgevoerd als produ-
cent en ‘gatekeeper’ van culturele en ethische waarden; ze 
symboliseert de ‘plaats waar waarden en normen binnen 

het gezin worden geïnternaliseerd, overgedragen en indien 
nodig worden afgestraft’, aldus de curatoren.
 Bij binnenkomst wordt de bezoeker geconfronteerd met 
een muur waarop het behangpapier Polar (2016) van 
Marina Pinsky is aangebracht, met onschuldig ogende teke-
ningen van vier publieke gebouwen (het Justitiepaleis in 
Brussel, de gevangenis van Sint-Gillis, de gebouwen van de 
NAVO en het Europese parlement). Ondanks de lichtheid 
waarmee deze gebouwen getekend zijn, maakt het behang-
papier een zwaarmoedige indruk en roept het zelfs de per-
manente controlemaatschappij van George Orwells roman 
1984 (1949) voor de geest.
 In het eerste deel van Goethals’ ‘huis’ zijn erg verschil-
lende kunstwerken ondergebracht. Het zijden wandtapijtje 
getiteld The Love Generation (2008) van Billie Zangewa – 
helaas achter een tafel met een computer gehangen en 
onvoldoende belicht – toont vier personen aan een gedekte 
eettafel: een jongen kijkt gespannen naar een object dat hij 
in zijn handen houdt (zijn telefoon?); een volwassen vrouw, 
een meisje en een klein jongetje kijken met hem mee. De 
tekst bij de tentoonstelling stelt dat het werk een typerend 
idyllisch familietafereel afbeeldt en aantoont hoezeer de 
zorg voor kinderen nog steeds met moederschap en vrou-
welijkheid in verband wordt gebracht. Die standaardverkla-
ring gaat echter voorbij aan tal van specifieke elementen in 
het werk, zoals de bezigheid van het viertal, het motief  van 
de keurig gedekte tafel, de betekenis van de titel, of  het 
materiaal (zijde) en het subtiele feit dat de personen ‘blank’ 
lijken te zijn terwijl de voorstelling gedomineerd wordt door 
bruinachtige tinten – een mogelijke verwijzing naar het 
(donkerhuidige) huispersoneel dat de tafel heeft gedekt.
 Wat wel duidelijk wordt, is dat de curatoren de positie van 
de vrouw in de huidige samenleving in vraag willen stellen. 
Zo hangt in dezelfde ruimte !Vrouwenvragen? (1965) van Jef  
Geys. Een ingelijste aflevering van het (door Geys uitgege-
ven) Kempens Informatieblad leert dat dit werk in de jaren 
zestig ontstond toen hij als leraar ‘typisch vrouwelijke’ vra-
gen verzamelde die hij aantrof  in boeken en tijdschriften 
van de plaatselijke openbare bibliotheek. De vragen, die hij 

Anna Oppermann

Einerseits – andererseits; sowohl als auch... (M + M), 1988-1992, installatie in het S.M.A.K., Gent
foto: Dirk Pauwels; courtesy Estate Anna Oppermann / Galerie Barbara Thumm

GER VAN ELK
www.krollermuller.nl
18.02.2017 - 09.07.2017

Anna Oppermann

Paradoxe Intentionen (Das Blaue vom Himmel herunterlügen), 1988-1992, installatie in het S.M.A.K., Gent
foto: Dirk Pauwels; courtesy Estate Anna Oppermann / Galerie Barbara Thumm
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op een grote rol bruin papier schreef  en in de klas hing om 
discussie te stimuleren, tonen aan hoe complex de positie 
van de vrouw in de samenleving was en is – een groot deel 
ervan is vandaag immers nog actueel. Geys maakte talrijke 
versies van dit werk in verschillende talen. Hier toont hij 
een Japanse versie op wasdoektafelkleed, een symbool voor 
de traditionele rol van de vrouw in de keuken – waarmee de 
link met de huiselijke context van de tentoonstelling is 
gelegd. 
 Het werkje The Beauty You Offer Under the Electric Light 
(2016) van Monica Bonvicini is een – moeilijk vindbare – 
lichtschakelaar die in zijn twee standen beurtelings de 
woordjes ‘on’ en ‘no’ laat zien. Het werk zou aantonen dat 
architectuur niet genderneutraal is, maar het blijft ondui-
delijk hoe het dit precies doet. 
 Achter een wand van deze eerste ruimte zit het grappige 
werkje Me Again (2015) van Gerard Herman verstopt. Door 
een druk op de rode knop begint een mechaniekje te draai-
en waarop vier pasfoto’s van de kunstenaar zijn geplaatst: 
met zijn ‘Him Again’-effect vormt het een lichtvoetige paro-
die op de selfies waarmee social media zoals Instagram en 
Facebook gevuld zijn.
 Het tweede deel van Goethals’ constructie kan je enkel 
aan de achterkant binnengaan. Vóór die ingang kunnen we 
in een huiselijke setting – een fauteuil met daarnaast een 
plant – naar een drietal video’s kijken. Parallellogram (2000) 
van De Gruyter & Thys is een bevreemdende video waarin 
een familie een inbreker betrapt en door middel van eigen-
richting bestraft. Een ander intrigerend werk is Symbolic 
Threats (2015) van Wermke/Leinkauf, waarin getoond 
wordt hoe de kunstenaars de Amerikaanse vlaggen op de 
Brooklyn Bridge in New York vervingen door witte vlaggen, 
gevolgd door de reacties daarop in Amerikaanse newsreels. 
In eerste instantie lijkt het om digitaal gemanipuleerde 
nieuwsuitzendingen te gaan, maar na een tiental uitzen-
dingen en een snelle zoektocht op Google wordt duidelijk 
dat deze artistieke interventie wel degelijk heeft plaatsge-
vonden; vandaar de paniek in de newsreels over het feit dat 
de verwisseling van de vlaggen aan de veiligheidscamera’s 
is ontsnapt. Los van de kracht van het werk, wordt de link 
met de thematiek van de tentoonstelling hier wel duidelijk: 
niet alleen dringen dergelijke newsreels dagelijks de woon-
kamer binnen,
Wermke en Leinkauf  leggen ook de paranoïa bloot waar-
mee de Amerikaanse samenleving op deze interventie rea-
geert: waar de witte vlag normaliter een symbool is van 
vrede of  overgave, worden de witte vlaggen hier geïnterpre-
teerd als het alarmerende bewijs van een falende beveili-
ging, die als onontbeerlijk wordt beschouwd in tijden van 
mogelijke terreurdreiging. Hiermee doen Wermke en 
Leinkauf  ook een uitspraak over hoe waarden en normen 
worden overgedragen: enkel via het schrikbeeld van een 
denkbeeldige vijand kunnen ze blijkbaar nog tot leven wor-
den gewekt. 
 In het tweede deel van Goethals’ huiskamer springen 
vooral de grote Drill (2014) van Atelier Van Lieshout, een 
spiraalboor van bijna drie meter hoog, en het werk Masterbed 
including ‘Sie Haben es Sich Verdient’ (2014) van Kasia 
Fudakowski in het oog, een ligstoel waarop een keramiek-
sculptuur ligt. Beide verwijzen ze naar de vervaagde gren-
zen tussen arbeid en vrije tijd. De ligstoel en de tekst ‘Sie 
Haben es Sich Verdient’ op de keramieksculptuur beloven 
rust, maar die belofte wordt ironisch genoeg tegengesproken 
doordat de sculptuur de stoel ‘bezet houdt’. Ook Drill sugge-
reert dat arbeid in de woonruimte om elke hoek loert.
 Na het verlaten van deze ruimte komt de bezoeker bij het 
laatste werk van de tentoonstelling aan: SEVEN (Cecil) 
(2012) van Mika Rottenberg en Jon Kessler. Drie beeld-

schermen zijn in een soort driedelig apothekerskastje 
geplaatst. Ze worden geflankeerd door scheikundige objec-
ten, fotolijstjes en stukken steen. Op de drie video’s zien we 
respectievelijk personen die in een ‘zweetcabine’ genaamd 
‘Chakra Juicer’ zweet afstaan, een medewerker die de cabi-
ne bedient en het zweet verwerkt, en de aankomst van het 
zweet, inmiddels getransformeerd tot stenen blokken, in de 
Afrikaanse savanne waar het ‘aan de grond wordt terugge-
geven’ – een omkering van de gangbare situatie waarbij het 
westen op het zweet van Afrika draait, aldus de curatoren. 
Het is een interessant werk, maar de relatie met het thema 
van de tentoonstelling is opnieuw onduidelijk. Wordt het 
‘zweet’ uit de savanne aangewend om onze huiselijke 
levensstijl te faciliteren? Verwijst het werk naar waarden die 
door de woonkamer zijn geproduceerd, en zo ja welke? 
 Al bij al omvat deze tentoonstelling heel diverse werken, 
die op verschillende maatschappelijke thema’s alluderen. 
Ze gaat niet echt diep in op de aangekondigde thematiek 
van de overdracht van waarden, of  van de woonkamer als 
producent van culturele en ethische waarden. Vaak roepen 
de werken belangwekkende vragen op die in de tekst van de 
curatoren niet worden gethematiseerd. Vanwege enkele 
interessante bijdragen, en een aangename mix van jonge 
en gevestigde kunstenaars, is de tentoonstelling evenwel 
een bezoek waard. Sanne Sinnige 

p Onder ons, 8 maart – 14 mei 2017, CIAP, Lombaardstraat 
23, 3500 Hasselt (011/22.53.21; ciap.be).

Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair. In 2000 
verwierf  het Van Gogh Museum in Amsterdam achthon-
derd Franse prenten uit een Duitse particuliere collectie. 
Sindsdien is grafiek uit het fin de siècle (1890-1905) een 
zwaartepunt in het onderzoeks-, verzamel- en tentoonstel-
lingsbeleid. Vorig jaar lanceerde het museum een onlineda-
tabase waarin zijn volledige collectie – intussen ruim 1800 
prenten – is ontsloten. Het onderzoek dat met dit digitalise-
ringsproject gepaard ging, gaf  het museum voldoende nieu-

we inzichten om een overzichtstentoonstelling te organise-
ren. Met Prints in Paris 1900. Van Elitair tot Populair heeft 
Fleur Roos Rosa de Carvalho, conservator werken op papier, 
gekozen voor een cultuurhistorische opstelling die de diver-
se vormen van de prentkunst in kaart brengt: van decadent 
tot volks, van intiem tot publiek en – zoals de titel aangeeft 
– van elitair tot populair.
 De tentoonstelling begint met een affiche door Eugène 
Grasset voor het tijdschrift l’Estampe et l’affiche waarin twee 
vormen van prentkunst worden verbeeld aan de hand van 
typen uit de Parijse bevolking: een uitdagend gekleed meisje 
van de straat verpersoonlijkt de ‘populaire affiche’, terwijl 
de elitaire prentkunst wordt belichaamd door een dame met 
hooggesloten jurk die haar luxueuze prentenmap vast-
klemt. Deze tweedeling, die per slot van rekening sturend is, 
zou beter in de inleidende zaaltekst worden toegelicht dan 
in een onopvallend titelkaartje.
 Na deze gemiste start belicht een eerste luik onder de titel 
Prentkunst voor de elite hoe de avant-garde de prentkunst als 
volwaardige, zelfstandige kunstvorm ging beschouwen. De 
prenten, decoratieve creaties en affiches van Toulouse-
Lautrec en Bonnard moeten op het vlak van artistieke kwa-
liteit niet onderdoen voor hun schilderijen, en dus worden 
ze broederlijk naast elkaar getoond. Aangezien kunstpren-
ten doorgaans in intieme kringen circuleerden, zijn er drie 
contemporaine interieurs ingericht met imitatielambrise-
ring- en behang, maar ook met enkele opvallende eigen-
tijdse meubelstukken. Het thema van de eerste kamer luidt 
Decoratieve schoonheid, en heeft de reeks Interieur met roze 
behang I, II en III uit de serie Paysages et intérieurs van 
Edouard Vuillard als hoogtepunt. Het versierde behang is 
tot hoofdonderwerp verheven; het vormt het verbindend 
element van het drieluik en vloeit haast samen met het 
druk beklede interieur van de zaal.
 Het interieur van de verzamelaar laat in de volgende kamer 
zien hoe de zogeheten amateurs genoten van hun kostbare 
prenten. Het pronkstuk is de imposante boekenkast met een 
apart compartiment voor prentenmappen, een bruikleen 
van Musée d’Orsay, maar interessanter is de combinatie 
van Jan Toorops schilderij De prentenliefhebber en de prent 
Marcelle Lender en buste van Henri Toulouse-Lautrec. In 
Toorops doek zijn we getuige van een intiem moment: een 
prentenverzamelaar bestudeert in alle rust de kleurenlitho 
van Lautrec, zonder passe-partout en met blote handen. 
Het feit dat een kunstprent van dichtbij kan worden beke-
ken en vastgenomen om alle subtiele details te vatten, droeg 
destijds bij aan de fascinatie voor dit medium. Het is een 
meerwaarde dat er een map met reproducties is voorzien 
om dit gevoel zelf  te kunnen ervaren.
 In De duisternis van het interieur is de kamer gevuld met 
zwart-witprenten van Odilon Redon, Félix Vallotton en 
Eugène Carrière met meditatieve, mysterieuze en zelfs eroti-
sche onderwerpen. Dergelijke prenten boden de verzame-
laar een denkbeeldig venster naar donkere werelden ver 
weg van de ‘lichtstad’ Parijs. Het meest intrigerende werk is 
Lezen na het bad van Degas: een unieke druk – in vakjargon 
monotype genoemd – waarbij de kunstenaar een naakte 
vrouwenfiguur uit het zwart geïnkte vlak liet opdoemen.
 Rond de drie kamers lopen gangen waar diverse neven-
thema’s worden behandeld. Zo wordt belicht hoe moderne 
instellingen als La Revue blanche en Théâtre de l’oeuvre de 
nieuwste prentkunst inzetten om hun teksten en voorstel-
lingen te illustreren en hoe ze de prenten tegelijkertijd als 
exclusieve verzamelobjecten aan hun abonnees presenteer-
den. De delicate kleurenlitho Loïe Fuller van Lautrec ver-
scheen weliswaar in een oplage van zestig, maar elke afdruk 
was uniek. Drie licht afwijkende versies, waarin handmatig 
zilver- en goudstof  werden aangebracht, worden met recht 
en rede getoond op een aparte wand met de titel Unieke 
drukken.
 Op de eerste verdieping wordt het tweede luik, Prenten 
voor de straat, krachtig aangevat met de levensgrote recla-
meaffiche De straat door Steinlen. Door zich ook toe te leg-
gen op deze gebruiksgrafiek sloeg de avant-garde een brug 
tussen hun kunst en het publieke stadsleven. De metersho-
ge uiterste wanden van de zaal zijn gevuld met kleurrijke 

zicht op ‘Onder ons’, CIAP, Hasselt, 2017, ingang van de tentoonstelling 
behangpapier: Marina Pinsky, Polar, 2016; sculptuur: Kasia Fudakowski, Über alles die Pflicht, 2014. Foto: Kristof  Vrancken

Jan Toorop

De prentenliefhebber (Dr. Aegidius Timmerman), 1897-1900
collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo

Henri Toulouse-Lautrec

Marcelle Lender en buste, 1895, lithocollectie  
Kröller-Müller Museum, Otterlo
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affiches die destijds vaak tegen hoge gebouwen hingen. Aan 
de ene kant van de verdieping prijzen de affiches artikelen 
aan, aan de andere kant bewieroken ze eigentijdse arties-
ten. Een geslaagd opzet. Eigenaardig is de affiche van Jules 
Chéret voor de Théâtrophone, volgens de tekst door een ver-
zamelaar van de straat geplukt en met zijn patina van 
vouw- en scheursporen als volwaardig kunstobject gekoes-
terd. Als onderdeel van het tweede luik toont In de kiosk de 
veelheid aan tijdschriften, die nog meer werkgelegenheid 
boden aan opkomend talent. Diverse tijdschriftomslagen 
ontworpen door Steinlen, Ibels en Vallotton geven een 
indruk. Vergelijkbaar is de bladmuziek, inferieur drukwerk 
met volkse liedjes geïllustreerd door dezelfde resem kunste-
naars. Iets verder mag de iconische affiche Le Chat Noir van 
Steinlen niet ontbreken. Er is een aparte hoek gewijd aan de 
wisselwerking tussen het schaduwtheater dat de affiche 
aanprijst en de vormentaal van de prentkunst.
 Na de hoge, open zaal volgt nog een laatste  huiselijke 
ruimte waarin blijkt dat ‘elitair’ en ‘populair’ dichter bij 
elkaar lagen dan de tentoonstelling aanvankelijk sugge-
reert. Er ontstond een bloeiende handel van gebruiksgrafiek, 
uitgegeven als luxueuze verzameledities, vaak zonder tekst, 
letterlijk avant-la-lettre, in beperkte oplage en soms met de 
hand gesigneerd. Hier worden mooie voorbeelden getoond 
van populaire prenten in een elitair jasje. Zo is de lithografie 
Le calme plat van Henri Rivière uiterst charmant. Deze grote 
prent – in zachtere tonen dan straataffiches van dit formaat 
– schittert in zijn speciaal ontworpen lijst.
 Een vrijblijvende aanvulling in een kleine zaal op het 
tweede niveau verduidelijkt de waaier aan druktechnieken 
aan de hand van video’s over de drukprocessen en illustra-
tieve prenten met bijhorende houtblok, etsplaat of  litho-
steen. Centraal staat de drukpers van meester-drukker 
Auguste Clot, die door zijn intensieve samenwerking met de 
avant-garde van belang was voor de bloei van de kleuren-
lithografie tijdens het fin de siècle.
 Hoewel de tentoonstelling ontegensprekelijk getuigt van 
gedegen onderzoek en prachtige prenten toont, slaagt ze er 
naar mijn idee niet voldoende in om het complexe verhaal 
van deze prentkunst op een heldere manier uit de doeken te 
doen. Vooral op de benedenverdieping, met zijn onduidelijk 
wandelparcours en overdaad aan neventhema’s, zou het 
devies less is more deugd hebben gedaan. Zou het overigens 
niet logischer zijn geweest te starten bij de populaire prent – 
zoals dit medium vandaag de dag uiteindelijk vooral bekend 
is – om dan via de luxe-edities en ‘gestolen’ affiches geleidelijk 
de decadente interieurs binnen te sluipen? Inge Huskens

p Prints in Paris 1900. Van Elitair tot Populair, tot 11 juni in 
het Van Gogh Museum, Museumplein 6, 1071 DJ 
Amsterdam (020/570.52.00; vangoghmuseum.nl).

Daisuke Yokota. Elk jaar bekroont het Amsterdamse 
Foam een veelbelovende fotograaf  jonger dan 35 jaar. De 
winnaar van de tiende Foam Paul Huf  Award (laureaat van 
het jaar 2016) was de Japanse fotograaf  Daisuke Yokota 
(°1983). Een jaar na de prijsuitreiking presenteert Foam nu 
een solotentoonstelling van de prijswinnaar. Matter is de 
titel van deze tentoonstelling en ze vat puntig samen waar 
het Yokota om te doen lijkt.
 De tentoonstelling valt uiteen in drie grote delen. De eerste 
en de laatste zaal thematiseren de materialiteit van het foto-

grafische beeld, terwijl de tweede zaal inspeelt op het speci-
fiek fotografische probleem van de ‘beeldselectie’. In de eer-
ste zaal belandt de bezoeker tussen grote lappen verkreukt 
fotopapier, gedrapeerd over ijzeren draden die kriskras door 
de ruimte gespannen zijn. De brede stroken zijn geknipt uit 
een reusachtig uitvergrote contactafdruk van een rolletje 
kleurenfilm dat Yokota direct belicht heeft. Het resultaat is 
een donker, duister bos van afhangende lappen stijf  papier, 
nu en dan onderbroken door een uitbundige veeg kleur. De 
toeschouwer moet zich een weg zoeken langs de verfrom-
melde papiervellen, op weg naar de deuropening die toegang 
biedt tot de volgende zaal. Onderweg kijkt hij niet naar wat 
de beelden bevatten, maar is hij vooral geïmponeerd door de 
imposante massa waar hij door waadt. Wat hij ervaart, is de 
plechtstatige stilte van een monumentale installatie waarin 
zich ‘niets’ lijkt te openbaren. De eerste les van Yokota: wie 
zich concentreert op de materiële condities van het fotogra-
fische beeld zal ‘niets’ te zien krijgen. De materiële onder-
steuning van het fotografische beeld, hoe noodzakelijk ook 
om sowieso ‘iets’ te kunnen zien, bevat zelf  geen visuele 
informatie. Ze is niet meer dan dode materie.
 De tweede zaal bevat twee installaties. De eerste bestaat 
uit vier projectieschermen waarop voortdurend andere 
beelden uit het archief  van Yokota worden geprojecteerd. 
De beelden worden door een algoritme lukraak gekozen uit 
zijn gigantisch archief, en dan via het internet naar de pro-
jectoren in Amsterdam gestuurd om op grote schermen te 
worden getoond. De willekeurigheid van de selectie wijst op 
een centraal probleem waar elke fotograaf  mee te maken 
krijgt, namelijk de verplichting een keuze te maken uit de 
door de camera gemaakte beelden. Het geplande fotoboek 
kan immers niet alles bevatten, de tentoonstelling kan niet 
alles tonen: er moet geselecteerd worden. De eerste taak van 
de fotograaf  bestaat erin te bemiddelen tussen wat de came-
ra maakt en wat het publiek uiteindelijk te zien krijgt. Door 
die rol te weigeren, confronteert Yokota ons met een volle-
dig losgeslagen medium dat enkel nog zijn eigen finaliteit 
volgt: fotografie is niet meer dan een beeldenspuwend appa-
raat dat zich voedt met werkelijkheid.
 Daarmee lijkt Yokota de fotografie zelf  aan het woord te 
laten. En ze spreekt ook echt (of  brengt althans een eigen 
geluid voort), zo suggereert de tweede installatie in deze 
zaal. In het midden van de ruimte staat een kopieermachine 
die net zoals de projectoren regelmatig een digitaal bestand 
ontvangt, en dat vervolgens uitprint. Voor de kopieerma-
chine bevindt zich een microfoon die het geluid dat de 
machine tijdens het ‘printen’ maakt oppikt en versterkt 
terug de ruimte instuurt. Het versterkte geluid markeert de 
overgang van een gedematerialiseerde stroom van data 
naar een materieel en tastbaar object (de barensweeën bij 
een beeldgeboorte). Terwijl de willekeur van de selectie op 
de projectieschermen verwijst naar de onmogelijkheid van 
een keuze, markeert de kopieermachine de futiliteit van de 
eenmaal gemaakte keuze. Een ‘beslissing’ is gevallen; een 
vel papier dat met een beeld is bedrukt, wordt simpelweg 
toegevoegd aan een reeds bestaande stapel. De tweede les 
van Yokota: vanuit het standpunt van de fotografische pro-
ductiemethode heeft kiezen geen zin. Fotografie is een vol-
automatische activiteit die genoeg heeft aan zichzelf. Elk 
beeld dat het apparaat capteert, is een geslaagd beeld, klaar 
om te worden toegevoegd aan de talloze beelden die ons al 
omringen.
 In de laatste zaal bereikt Yokota’s bevraging van de materi-
ele conditie van het fotografische beeld haar ontnuchterende 
conclusie. Ook hier weer een ruimtevullende installatie, 
bestaande uit verschillende opeengehoopte stapels donker 
papier van variërende hoogte. Het fotografisch materiaal lijkt 
zwartgeblakerd, alsof  het door vuur verteerd is. Tussen de 
stapels is een smal pad voor de bezoeker uitgestippeld. De 
beelden zijn een verdere uitwerking van een eerdere installa-
tie uit 2015, Matter/Burn Out, waarbij hij foto’s uit zijn 
archief  verbrandde. De resten die deze verbranding opleverde 
fotografeerde hij opnieuw en verwerkte hij in een nieuwe 
installatie, Matter/Vomit. De derde zaal toont deze laatste stap 
(in een video op de doorloop tussen de tweede en derde zaal is 
een registratie te zien van de oorspronkelijke actie). De infer-
nale cyclus van transformaties, van beeld over afval naar 
(nieuw) beeld, suggereert dat er geen ontsnappen is aan de 
fotografische machinerie. Zelfs uit de vernietiging van haar 
eigen voortbrengselen weet ze nieuw ‘leven’ (lees: nieuwe 
beelden) te putten: elke foto is hier een feniks die uit haar as 
verrijst. De derde les van Yokota: wie het materiële aspect van 
het fotografische beeld centraal stelt, viert zijn kwetsbare 
onvergankelijkheid. Steven Humblet

p Daisuke Yokota, tot 4 juni in Foam, Keizersgracht 609, 
1017 DS Amsterdam (020/551.65.00; foam.org).

Jeff  Cowen: Photoworks. Camille 1 and 2, een tweeluik 
van de in Berlijn wonende Amerikaanse fotograaf  Jeff  
Cowen, krijgt bij de overzichtstentoonstelling in Huis 
Marseille een bijzondere plek toegewezen, in het met glas-
plaat overkapte binnenplaatsje van het pand, waar het licht 
van boven invalt. De portretten, bijna twee meter hoog en 
meer dan een meter breed, zouden in elke grote tentoonstel-
lingshal blikvangers zijn, en ook in deze statige doorgangs-
ruimte dwingen ze tot stilstand.
 Camille is een meisje met een witte, oplichtende huid en 
zwarte, over de oren vallende haren. Op de eerste foto, afge-
sneden net onder haar blote schouders, kijkt ze rustig voor 
zich uit, dromerig, onbestemd, wat versterkt wordt doordat 
het beeld net niet scherp is gesteld. De foto daarnaast toont 
hetzelfde hoofd, dezelfde houding, maar een andere blik. 
Camille kijkt hier recht de lens in, en in plaats van sprake-
loos te poseren staat ze op het punt een opmerking te 
maken, met andere woorden tot leven te komen. Het ver-
schil is zo subtiel dat je als bezoeker zou kunnen denken dat 
de onbeweeglijke figuur links in een moment van onoplet-
tendheid geanimeerd is geraakt en even jouw kant op blikt.
 Het tot leven gekomen sprekende beeld – dat is de wens-
droom van iedere realist; de indrukken die een persoon ach-
terlaat opvangen en de afwezige zo nauwkeurig mogelijk 
opnieuw aanwezig stellen. Jeff  Cowen legt juist de nadruk 
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Félix Vallotton

Luiheid (La paresse), 1896

Daisuke Yokota

‘Matter’, zicht op de tentoonstelling in Foam, Amsterdam, 2017 (zaal 1)
foto: Christian van der Kooy

Daisuke Yokota

‘Matter’, zicht op de tentoonstelling in Foam, Amsterdam, 2017 (zaal 2)
foto: Christian van der Kooy

Daisuke Yokota

‘Matter’, zicht op de tentoonstelling in Foam, Amsterdam, 2017 (zaal 3)
foto: Christian van der Kooy



De Witte Raaf  – 187 / mei – juni 2017 Ondertussen 14

 Call for applications for PhDArts,
PhD programme in visual art and design. Research in and through artistic practice.  
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op het kunstmatige van de afbeelding. Wanneer je de dip-
tiek nadert en er in de afzondering van deze privékapel 
tegenover staat, valt de levensechte figuur uiteen in de kor-
relige structuur van de analoge fotografische vergroting, en 
overvalt je, in een laatste poging nóg dichter bij de gelijkenis 
te komen, die typische misselijkheid die ook optreedt wan-
neer je in de bioscoop op de eerste rij plaatsneemt en de beel-
den zich schoksgewijs en zonder samenhang met geweld 
aan je opdringen.
 Zet je weer een pas terug, dan valt op hoe gemaakt deze foto 
in feite is; oog in oog met Camille is ze niet langer een tref-
fende afbeelding, laat staan Camille zelf, maar een patroon 
van licht en donker, van helwit en schaduw dat onder 
invloed van de fotograaf  in de donkere kamer tot stand is 
gekomen. Het had evengoed een schilderij kunnen zijn, van 
Gerhard Richter bijvoorbeeld, die op zijn eigen manier de 
realiteitsaanspraken van de fotografie en ons begerige geloof  
in beelden heeft ondermijnd. Ze lijken gepenseeld, die korre-
lige schaduwpartijen van de neusgaten, lippen en hals. En 
kijk je dit meisje van dichtbij in de ogen, dan zie je een paar 
zwarte ovalen, met een vlek donkergrijs daaromheen, en 
daarbinnen twee vlinderstrikjes van licht – de sporen van de 
belichting tijdens het nemen van de foto. Later, tijdens het 
ontwikkelen, heeft Cowen, met een brede kwast een kleur-
loze streep op haar schouder gezet. Vervolgens zijn de twee 
prints, net als alle foto’s van Cowen, met vier stalen punaises 
op de ondergrond bevestigd. Een volkomen glad, rimpelloos 
beeldoppervlak tref  je in zijn werk niet aan.
 Nog een laatste keer kijken, dit keer vanaf  twee meter 
afstand. Camille heeft haar wenkbrauwen geëpileerd, valt nu 
op, en dat is afgezien van haar naam het enige nadrukkelijk 
vrouwelijke aan haar. Dit meisje zou best een jongen kunnen 
zijn, een mooie androgyne jongen met een symmetrisch 
gezicht en nieuwsgierige ogen. Of  is ze veel ouder, een vrouw 
die de twintig allang is gepasseerd? Het halflange haar heeft 
grijze streken, wat op ouderdom zou kunnen duiden. Ze bezit 
dat tijdloos serene dat je ook aantreft in het portret van een 
onbekende Vlaamse jonkvrouw dat Petrus Christus in de vijf-
tiende eeuw schilderde en vandaag vol craquelures in de 
Gemäldegalerie van Berlijn hangt. Wie is Camille nu eigenlijk?
 Camille is een meisje van tien, geeft de zaaltekst als ant-
woord. En hoewel ze een klassieke schilderpose aanneemt, 

zo gaat de uitleg verder, wilde Cowen haar innerlijke leven 
vangen en laten zien wat ze in hem teweegbracht – ‘what 
she provoked in me’. Hij werkte met een lange belichtingstijd 
en wilde zo het ‘innerlijk leven’ van zijn model vangen.
 Die frase komt nog een keer terug in een ander (vrouwen)
portret, dat van Golshifteh, in een gelijkaardig groot for-
maat. Deze vrouw heeft eenzelfde kin, eenzelfde smalle 
neus, eenzelfde schoonheid als Camille, hoewel ze jaren 
ouder moet zijn. Cowen stelt, in de begeleidende tekst, dat 
men in haar portret de Perzische cultuur en de getroebleer-
de geschiedenis van Iran kan terugzien, maar het sterke 
aan dit beeld is toch vooral dat je er als kijker uiteindelijk 
geen vat op krijgt. Je kunt niet scherp stellen op haar ogen, 
van waar je ook kijkt, en daardoor blijft de macht hier bij 
degene die afgebeeld wordt en peilend de lens in tuurt. De 
ander, de toeschouwer, op zoek naar oogcontact, staat daar 
machteloos tegenover. 
 Jeff  Cowen leerde het vak als assistent bij Larry Clark en 
Ralph Gibson, en volgde daarna in New York een teken- en 
schilderopleiding. De tentoonstellingsmakers en ook de 
kunstenaar zelf  benadrukken zijn geduldige, technische 
vakmanschap in de donkere kamer, gecombineerd met een 
ongrijpbare, expressieve, haast spirituele inzet. Met name 
bij het werk waarin Cowen teruggrijpt op de traditie van het 
landschapsbeeld en het stilleven, ligt de nadruk op de 
expressiviteit van de beelden.
 Voor een recente reeks – uitvoerig bewerkt met emulsies 
en verf, vandaar de arbeidzame titel Photoworks – maakte 
Cowen beelden op de Pfaueninsel nabij Potsdam, eind acht-
tiende eeuw door Friedrich Wilhelm II gebouwd voor zijn 
jonge minnares, Wilhelmina Encke. Het afgescheiden privé-
domein werd eerst een dierentuin en later een openbaar 
park. Cowen brengt er graag tijd met zijn Leica door, en de 
zwart-witbeelden moeten uitdrukking geven aan de een-
voud en puurheid die hij daar ervaart. In de catalogus, met 
teksten alleen in het Engels en Duits, proberen zowel Nanda 
van den Berg als David Campany te duiden wat dit werk nu 
modern of  eigentijds maakt, ondanks de schatplichtigheid 
aan een negentiende-eeuwse grondlegger als William Henry 
Fox Talbot. Van den Berg komt tot de formulering van het 
oxymoron ‘patina van het heden’: de extra laag of  zelfs 
dimensie die ontstaat na de handmatige beeldbewerking 

door Cowen. Het is een formule die het kwetsbare punt van 
deze kunst blootlegt: de neiging tot afsluiting, tot estheticis-
me, tot een verlangen naar een tijd die er nooit is geweest. 
 Boven aangekomen, in de nok van Huis Marseille, eindigt 
de voortreffelijke opstelling, die in tegenstelling tot de catalo-
gus geen opdeling naar onderwerp (o.m. stilleven, sculptuur, 
portret) kent. Op de zolderkamer hangt tegenover een kleine 
collage van gescheurd fotomateriaal (Z3) een echo van 
Camille: een tweede grootformaat dubbelportret, getiteld 
Charlotte 2. Het meisje op de foto is hoogblond, draagt haar 
lange lokken in een ouderwets om haar hoofd gedrapeerde 
vlecht, en ligt op het gras met haar ogen gesloten. De lijst 
hangt dicht bij de vloer, verfstreken ontbreken, niets ver-
stoort de rust, en je zou haast denken dat het twee keer dezelf-
de foto betreft, dat het ene meisje een kloon is van het andere.
 Wat is hier nu zo unheimisch aan? De kwetsbaarheid van 
de slaapster, haar hals ter hoogte van de knieën van de kijker? 
Of  de verraderlijke perfectie van de beelden? Een eerste asso-
ciatie, door dat vooroorlogse blond en de veronderstelde zui-
verheid, is die met filmer en fotograaf  Leni Riefenstahl. Toont 
de kunstenaar hier de grenzen van de eigen esthetiserende 
werkwijze, de onmogelijkheid de ogen te sluiten voor de ver-
nietigende engel van de geschiedenis? Bevinden we ons aan 
de bosrijke rand van Berlijn, dichtbij de Wannsee? Of  wil 
Cowen juist ondanks alles de onschuld laten zien, of  het ver-
langen daarnaar – de mogelijkheid om in het gras in slaap te 
vallen en nergens meer aan te denken? Daniël Rovers

p  Jeff  Cowen. Photoworks, tot 4 juni in Huis Marseille, 
Keizersgracht 401, Amsterdam (020/531.89.89; huis 
marseille.nl).

Stijlloos, realisme versus abstractie in Museum Arnhem. 
Dit jaar herdenkt men in Nederland het ontstaan van De 
Stijl, een beweging die het beeld van de moderne kunst 
ingrijpend zou veranderen. Het begin ervan wordt door-
gaans gesitueerd in oktober 1917, bij het verschijnen van 
het eerste nummer van het gelijknamige tijdschrift. De noe-
mer waaronder de activiteiten rond dit jubileum zijn 
geschaard, luidt Van Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De 
Stijl. Een van de oogmerken is klaarblijkelijk het hedendaag-
se ‘Dutch Design’ van historische wortels te voorzien: ‘In 
wezen legden ze [i.e. de kunstenaars van De Stijl] de basis 
voor het design van nu’, meldt NBTC Holland Marketing dat 
de publiciteit verzorgt. Wie het bedrijf  niet kent, kan op de 
website lezen: ‘NBTC Holland Marketing is verantwoordelijk 
voor de branding en marketing van Nederland in binnen- en 
buitenland.’ Zo dicht mogelijk tegen De Stijl aanschurken 
met het oog op city branding, lijkt het devies in dit Stijl-jaar. 
Het resultaat is een dusdanig bont en over heel Nederland 
versnipperd geheel van activiteiten (zie www.mondriaantot 
dutchdesign.nl) dat je je afvraagt of  één groot overzicht in 
bijvoorbeeld het Rijksmuseum met topstukken uit binnen- 
en buitenland, inclusief  een presentatie van de meest baan-
brekende interieur- en architectuurprojecten van Stijl-
betrokkenen, niet een beter eerbetoon was geweest. Nu 
eigenen gemeentelijke musea, van Den Haag tot Harderwijk 
en van Drachten tot Eindhoven, zich een Stijl-kunstenaar 
toe om hun stad op de kaart te zetten, en het belang van 
‘hun’ kunstenaar in de geschiedenis van De Stijl te onder-
strepen. Tentoonstellingen als Piet Mondriaan en Bart van der 
Leck. De uitvinding van een nieuwe kunst in het Gemeente-
museum Den Haag (dat over de grootste Mondriaancollectie 
beschikt), Rietvelds Meester werk: Leve De Stijl in het Centraal 
Museum in Rietvelds geboorteplaats Utrecht en Huszár van 
De Stijl in het Stadsmuseum van Huszárs laatste woonplaats 
Harderwijk zijn hier voorbeelden van. De populariteit van 
individuele kunstenaars als Theo van Doesburg, Piet 
Mondriaan, Bart van der Leck en Vilmos Huszár wordt, ben 
ik bang, overschat en daarmee ook de aantrekkingskracht 
van de Van Mondriaan tot Dutch Design-trail op toeristen uit 
binnen- en buitenland. Boegbeeld Mondriaan is ontegenzeg-
gelijk een groot kunstenaar, maar met het ietwat stijve en 
rechtlijnige imago van zijn werk en persoon is hij geen 
publiekslieveling à la Van Gogh. 
 Museum Arnhem laat met Stijlloos, realisme versus 
abstractie, want om deze tentoonstelling gaat het hier, een 

Jeff  Cowen

Camille I & II, 2006. © Jeff  Cowen
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ander en verfrissend geluid horen met de eigen collectie als 
voornaamste instrument, aangevuld met bruiklenen uit de 
collecties van Singer Laren, Centraal Museum Utrecht en 
Museum De Fundatie in Zwolle. Nu eens even niet De Stijl 
– want dat is toch wel de betekenis die in het woord ‘stijl-
loos’ van de titel het sterkst doorklinkt. Hier worden kunste-
naars voor het voetlicht gehaald die in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw artistieke wegen insloegen die juist 
in tegengestelde richting voerden. Met de keuze van, als ik 
goed heb geteld, honderd (!) werken van onder anderen Jan 
Mankes, Jan Sluijters, Jacob Bendien, Charley Toorop, Paul 
Citroen en neorealisten als Wim Schuhmacher, Carel 
Willink, Raoul Hynckes, Pyke Koch en Dick Ket is niets mis: 
het zijn stuk voor stuk schilders die inmiddels de reputatie 
van toonaangevend kunstenaar hebben verworven en die 
in de tentoonstelling met representatief  werk zijn vertegen-
woordigd. Een lust voor het oog van de liefhebber. 
 De opzet van de expositie echter, het concept erachter, is 
een andere zaak. Museum Arnhem heeft gekozen voor een 
ambitieuze thematisch-chronologische ordening van de 
geselecteerde werken: ‘In dit De Stijl-jaar nemen we u mee 
op een ontdekkingstocht tussen realisme en abstractie. Met 
werken uit de collectie van Museum Arnhem en met bruik-
lenen van andere musea geven we een beeld van de relatie 
tussen kunst en maatschappij in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw. We laten zien hoe kunstenaars samenwerken en 
reizen, commentaar geven en vragen stellen, zoeken en 
vooruit kijken. Dit uit zich in vele vormen, kleuren en stijlen, 
waarbij het realisme de rode draad is.’ Deze intentieverkla-
ring markeert de entree van het tentoonstellingsparcours 

dat de gehele westvleugel van het museum beslaat. De 
bezoeker wordt achtereenvolgens geleid langs ‘stilte voor de 
storm’ (de periode rond 1900), ‘gevoelige binnenwereld’ (de 
jaren 1910-1914), ‘utopie en desillusie’ (1913-1914) en de 
in elkaar overlopende ‘roaring twenties’ en ‘bange jaren der-
tig’, om te eindigen in de Rijnzaal bij ‘abstractie versus rea-
lisme’, met werken uit de jaren 1919-1978. Maar de veel-
heid aan invalshoeken van waaruit de kunstwerken bezien 
moeten worden  – realisme versus abstractie, vernieuwing, 
veelvormigheid, de relatie tussen kunst en maatschappij, 
artistieke netwerken, Parijs als kunstcentrum – werkt op de 
bezoeker eerder verwarrend dan verhelderend. Wat ont-
breekt, is een duidelijke focus. De toelichtende zaalteksten 
maken vooral duidelijk dat een catalogus een geschikter 
medium zou zijn om een complexe kunsthistorische visie uit 
de doeken te doen, en de uitgangspunten van de samenstel-
lers te verhelderen. Helaas is daarin niet voorzien.
 Wat een gouden greep had kunnen zijn, is door dit gebrek 
aan focus een gemiste kans geworden. Maar voor wie zich 
niets aantrekt van het warrige concept is er veel te genieten; 
daarvoor zorgt de kwaliteit van de getoonde werken. Vanuit 
het momenteel vigerend kunsthistorisch standpunt staan 
de hier gepresenteerde kunstenaars in de schaduw van de 
gecanoniseerde grootheden van De Stijl, maar destijds, in 
de jaren waarin deze kunstenaars naast elkaar werkzaam 
waren, viel de waardering heel anders uit. Kunstenaars als 
Hynckes, Schuhmacher, Willink en Koch golden met hun 
combinatie van schilderkundig vakmanschap en een nieu-
we verbeelding van de werkelijkheid als de vernieuwers van 
de kunst. Dat die toenmalige waardering nog niet zo gek 

was, dat had hier nu juist zo mooi aangetoond kunnen wor-
den. Museum Arnhem had er beter aan gedaan het belang 
dat aan De Stijl is gehecht te relativeren door het feestge-
druis rond de honderdjarige in een historisch perspectief  te 
plaatsen. Het tijdschrift De Stijl had – iets wat men zich 
tegenwoordig nauwelijks realiseert – in de jaren dat het ver-
scheen (1917-1928) met zo’n honderd abonnees een 
uiterst beperkt bereik. Volledig abstracte kunst, en zeker de 
De Stijl-variant daarvan met de rechte lijnen en de primaire 
kleuren, deed er in Nederland in het interbellum niet of  
nauwelijks toe. Kunstenaars als Mondriaan en Van 
Doesburg kregen buiten het beperkte kunstcircuit waarin 
zij verkeerden weinig waardering. Toonaangevende kunst-
critici en museumdirecteuren, maar ook particuliere verza-
melaars met museale ambities haakten gewoonlijk af  bij 
volledige abstractie. De opvatting dat de voorstelling van 
het kunstwerk zichtbaar gebonden moest zijn aan de waar-
neembare werkelijkheid was in de jaren twintig en dertig 
gemeengoed. De waardering voor De Stijl kwam in 
Nederland pas in de jaren na de Tweede Wereldoorlog op 
gang. Het einde van de oorlog betekende tevens het einde 
van de periode waarin het realisme in al zijn facetten de 
boventoon voerde. Er vond een kritische evaluatie plaats 
van de artistieke principes die in de jaren dertig en tijdens de 
oorlogsjaren normatief  waren geweest: die van het realis-
me in het algemeen en die van het neorealisme in het bij-
zonder. De jaren vijftig geven een polarisatie van figuratie 
en abstractie te zien, in de expositie aangestipt in het laatste 
thema ‘abstractie versus realisme’. De waardering voor de 
abstracte kunst ging ten koste van die voor de realistische. 
Eerst vanaf  die tijd wordt ook in Nederland in het ontwik-
kelingsmodel van de moderne kunst aan De Stijl-
kunstenaars een prominente positie toegekend.
 Museum Arnhem kan bogen op een lange geschiedenis 
van liefde voor het realisme en dat is te zien in de collectie. 
Zijn directeuren August van Erven Dorens en, na de Tweede 
Wereldoorlog, Johan Mekkink, Bram de Lorm en Liesbeth 
Brandt Corstius, hebben een collectie Nederlandse interbel-
lumrealisten bijeengebracht die kwalitatief  alleen wordt 
geëvenaard door de collectie van Museum voor Modern 
Realisme MORE in het Gelderse Gorssel. Tot de Arnhemse 
spécialité de la maison horen topwerken van de grote vijf  van 
het neorealisme, Hynckes, Schuhmacher, Willink, Koch en 
Ket, een kern die wordt aangevuld met die van ‘voorloper’ 
Jan Mankes en met expressief-realistische schilderijen van 
Charley Toorop en werk van haar zoon Edgar Fernhout, dat 
de ontwikkeling van realisme naar abstractie belichaamt. 
Maar waarom moet, in een knieval voor De Stijl, het belang 
van een kunstenares als Toorop worden gereduceerd tot 
haar vriendschap met Mondriaan en de aanwezigheid, in 
haar atelier in haar Bergense woning, van meubels van 
Rietveld? Zo krijgt haar monumentale groep Zeeuwse boe-
ren, Boeren uit 1930, als ‘bijschrift’ een foto van haar atelier 
in 1933, met de toelichting ‘Aan de muur schilderijen van 
Charley Toorop [ter verduidelijking: niet Boeren] en Piet 
Mondriaan en meubels van onder anderen Gerrit Rietveld.’ 
Daar kun je uit afleiden: ze kenden elkaar; misschien ook: ze 
waardeerden elkaar. Maar wat dan nog? Wat zegt dat over 
háár kunstenaarschap? In het ‘Stijljaar’ tegenwicht bieden 
aan de suprematie van De Stijl door de eigen collectie, zo 
nodig met aanvullingen, te presenteren als het meer suc-
cesvolle contemporaine alternatief, dat was nog eens een 
daad geweest van museale moed. Stijlvol was niet alleen in 
dat geval, maar sowieso een passender titel van de tentoon-
stelling geweest. Mieke Rijnders

p Stijlloos, realisme versus abstractie, 18 februari – 7 mei 
2017, Museum Arnhem, Utrechtseweg 87, 6812 AA 
Arnhem (026/30.31.400; museumarnhem.nl). 
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Publicaties
Ulrich Loock. Gregor Schneider – Wall Before Wall. 
Wall Before Wall biedt een compleet overzicht van het oeu-
vre van de Duitse kunstenaar Gregor Schneider (1969). Het 
boek is samengesteld door Ulrich Loock en verscheen als 
catalogus bij een tentoonstelling in de Bundeskunsthalle in 
Bonn, die liep tussen december 2016 en februari 2017, en 
die helaas nergens anders te zien zal zijn. Loock besluit zijn 
voorwoord als volgt: ‘Dit boek is een poging om de schilde-
rijen, de sculpturen en de acties, kamers, figuren en struc-
turen, foto’s en commentaren, te lezen als een breed opge-
zet narratief  waarin individuele episodes zich thematisch 
en chronologisch tot elkaar verhouden, maar ook met 
elkaar contrasteren en elkaar tegenspreken. Het boek is 
opgevat als een mythologische constructie.’ Dat laatste 
adjectief  – het wordt door Loock niet toegelicht – is natuur-
lijk allesbehalve neutraal: in Wall Before Wall wordt het oeu-
vre van Schneider gepresenteerd als een reeks verhalen en 
situaties waarmee de kunstenaar, langs een omweg, zijn 
opvattingen construeert over de grote en belangrijke 
gebeurtenissen en mechanismen in het leven en in de 
wereld. Volgens het woordenboek betekent ‘mythologie 
bedrijven’ echter ook ‘verklaringen verzinnen, verzinsels 
bedenken, een rad voor de ogen draaien’, en het is zeker zo 
dat Schneider vaak irrationele keuzes maakt, op een weinig 
subtiele manier. Loock bekritiseert of  ontmaskert die keuzes 
zelden, maar hij brengt ze wel altijd – en dat is het knappe 
aan dit boek – aan de oppervlakte, door ze te omschrijven, 
en door Schneider aan het woord te laten.
 De intuïtie die ten grondslag ligt aan diens werk is onmo-
gelijk te bewijzen, en is dus inderdaad mythisch of  zelfs 
magisch van aard: er bestaat een causaal verband tussen 
een plaats of  een gebouw en de gebeurtenissen die er zich 
afspelen. Ruimte is de grondstof  waarmee Schneider werkt: 
‘Ik vertrouw meer op ruimte dan op beelden.’ Het gevolg 
daarvan is dat hij schilders en fotografen ‘tot de meest over-
schatte beroepen’ rekent. Voor Schneider gaat het in het 
leven en in de kunst niet om het kijken, maar om het 
bestaan en het zijn – om het ervaren, iets wat we vooralsnog 
niet kunnen zonder ons op een plek te bevinden, en waar-
voor we al onze zintuigen aanspreken, en dus lang niet 
enkel het zicht. Vanuit die overtuiging bijt Schneider zich 
begrijpelijkerwijze vast in zijn eigen geboorteplaats Rheydt, 
ooit een rijke industriestad langs de oevers van de Rijn; zijn 
vader was een welvarende staalfabrikant. Ook Joseph 
Goebbels, minister voor propaganda onder Hitler, is in 
Rheydt geboren, in 1897. Voor Schneider kan dat geen toe-
val zijn, en dit gegeven groeit uit tot een obsessie. In 2007 
vernam hij dat het geboortehuis van Goebbels niet werd 
afgebroken na de oorlog, iets wat na een administratieve 
vergissing decennialang werd verondersteld. ‘Schneider 
kon alleen maar aannemen’, zo schrijft Loock, ‘dat de 
onwetendheid over het voortbestaan van het huis het 
gevolg was van een collectieve mentale repressie.’ Bovendien 
bleek zijn eigen geboortehuis, enkele straten verder, op een 
griezelige manier te lijken op dat van Goebbels. In 2014 kon 
Schneider het huis van de nazistische minister aankopen. 
Hij besloot het te vernietigen, althans aan de binnenkant: 
de buitengevels en het dak bleven overeind. Het bouwafval 
stelde hij tentoon in een open container, onder meer op het 
plein voor de Volksbühne, het theatergebouw aan de Rosa-
Luxemburg-Platz in het oostelijke deel van Berlijn. Het is 
een typische ingreep waarmee Schneider aan plekken en 
(bouw)materialen betekenis geeft: hij stelt ze niet enkel voor 
als beladen met een schulderfenis, maar probeert de duivels 
uit het verleden ook op een bijna agressieve manier uit te 
drijven door ze te exposeren. Een grens die hij daarbij gere-

geld oversteekt, is die tussen het private en het publieke 
domein: de muren, de kalk en de stenen waartussen 
Goebbels is geboren en opgegroeid, worden verpulverd en in 
die vorm als collectief  belangrijk gepresenteerd.
 Dat is niet altijd zo geweest: lange tijd heeft Schneider – 
noodgedwongen – thuis gewerkt. Zijn vader verbaasde zich 
over de creativiteit van zijn puberende zoon die niet zomaar 
in de zaak wou stappen, maar hij wist er toch efficiënt weg 
mee: hij gaf  hem een volledig leegstaand huis op zijn 
fabrieksterrein. ‘Hij dacht waarschijnlijk dat ik mijn ezel 
zou neerzetten om te schilderen’, zegt Schneider. Dat draai-
de anders uit, en vanaf  1985 ging hij tekeer in wat later 
bekend kwam te staan als Haus u r. Een van de vroege en 
ook meest fantastische werken van Schneider heet u r 8, 
Total isolierter toter Raum uit 1989: een met verschillende 
lagen en materialen geïsoleerde kamer, met een opendraai-
ende deur van bijna een meter dik. Volgens Schneider heeft 
niemand deze totaal geïsoleerde kamer ooit betreden, en 
langs binnen kan de gesloten deur niet meer worden open-
gemaakt. Het werk is metaforisch geïnterpreteerd, als een 
reactie op de positie van Duitsland aan het eind van de jaren 
tachtig, vlak voor de val van de Muur, maar zoals Loock 
aangeeft, gaat u r 8 ook over de onmogelijkheid om een 
externe interpreterende positie aan te nemen. De toeschou-
wer noch de kunstenaar weet immers hoe het voelt of  wat 
het betekent om zich binnen in deze kamer te bevinden.
 In 2001 plaatste Schneider zijn ingrepen in Haus u r – ont-
dubbelde of  verdubbelde kamers, in cement vastgegoten 
meubelstukken, weggesneden vloeroppervlakken – over 
naar het Duitse paviljoen op de biënnale van Venetië. Vier 

jaar en twee edities later stelde hij in Venetië een werk voor 
dat niet gerealiseerd mocht worden, en waar hij precies 
daarom bekendheid mee verwierf. Hij wou graag een gigan-
tische en compleet zwarte kubus in het midden van het San 
Marcoplein plaatsen – een geabstraheerde versie van de 
Kaaba in Mekka, maar ook een driedimensionale variant op 
het vierkant van Malevich. Het werd hem niet toegestaan 
door de stedelijke overheid en door de voorzitter van de biën-
nale, evenwel zonder duidelijke opgaaf  van redenen: 
‘Omwille van de politieke aard ervan kan de kubus niet 
gebouwd worden.’ Schneider sprak verontwaardigd over 
censuur, en in Wall Before Wall zegt hij tegen Loock: ‘Het is 
funest dat we niet langer uitkijken naar de vervulling van 
onze dromen, maar onszelf  allemaal totaal censureren.’ Het 
is een vreemde reactie: als ieders wensdromen, ingrepen en 
projecten voor het San Marcoplein zomaar werkelijkheid 
zouden worden, zou er van deze plek niet veel meer overblij-
ven. En is een zwarte kubus in het centrum van Venetië wer-
kelijk zo’n goed idee? Is het een excuus dat het slechts om een 
tijdelijke ingreep gaat? En wat voor sociale, culturele of  poli-
tieke betekenissen zouden hiermee zichtbaar zijn gemaakt? 
De ophef  rond de Cube van Schneider toont vooral wat voor 
spanningen worden veroorzaakt door zijn overstap als kun-
stenaar van het huis in Rheydt naar het publieke domein en 
naar de wereld in het algemeen. Het lijkt alsof  Schneider het 
‘domestieke’ nodig heeft om kunst te kunnen maken die niet 
buitenissig wordt, of  die niet vooral als een brutaal symbool 
gaat functioneren, precies voor de carte blanche die kunst 
altijd en overal gegund moet worden. Met een laatste sub-
tiele, maar eigenlijk ook venijnige opmerking van Ulrich 
Loock: ‘Zelfs wanneer hij sociaal gerelateerde retoriek gaat 
gebruiken, dan nog is het niet Schneiders uiteindelijke doel 
om sociale restricties aan te vechten, maar om zijn artistieke 
missie te doen gelden.’ Christophe Van Gerrewey

p Ulrich Loock, Gregor Schneider. Wand vor Wand. Wall before 
Wall, verscheen in december 2016 bij Distanz Verlag, 
Hallesches Ufer 78, 10963 Berlin (030/240833.200;  
distanz.de).

Post-War Reconstruction the Netherlands 1945-
1965. Aan aandacht voor de architectuur, kunst en steden-
bouw uit de periode van de wederopbouw in Nederland is er 
geen gebrek. Sinds de jaren negentig staat deze periode in de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis weer volop in de 
belangstelling. Onlangs nog verscheen bijvoorbeeld een 
boek over de Rotterdamse architecten Herman en Evert 
Kraaijvanger en hun belangrijke rol in de wederopbouw van 
Rotterdam, geschreven door Ida de Jager. Tot nu toe leek de 
hernieuwde interesse in de wederopbouw echter vooral een 
binnenlandse aangelegenheid te zijn: met uitzondering van 
de Engelse vertaling van Hans Ibelings’ De moderne jaren vijf-
tig en zestig – de catalogus van de gelijknamige tentoonstel-
ling in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam 
in 1995 – was er weinig Engelstalige literatuur beschikbaar 
over de naoorlogse architectuur in Nederland. Met Post-
War Reconstruction the Netherlands 1945-1965. The Future 
of  a Bright and Brutal Heritage komt hier verandering in. Het 
boek, samengesteld door Anita Blom, Simone Vermaat en 
Ben de Vries, is een internationale uitgave gebaseerd op drie 
Nederlandstalige boeken over de wederopbouw in 
Nederland, die op hun beurt de vrucht zijn van een jaren-
lang onderzoek door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: 
Atlas van de wederopbouw Nederland in 1940-1965. 
Ontwerpen aan stad en land; Monumenten van de wederopbouw 
in Nederland 1940-1965. Opbouw en optimisme; en Kunst van 
de wederopbouw in Nederland 1940-1965. Experiment in 
opdracht. Het resultaat is een breed en toegankelijk overzicht 

Vincen Beeckman
Vernissage le 22 avril 2017 de 14.00 à 20.00
Exposition du 23 avril au 25 juin 2017

Opening op 22 april 2017 van 14.00 tot 20.00
Tentoonstelling van 23 april tot en met 25 juni 2017

A castle made of sand

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

u r 8, Total Isolierter Toter Raum, 1989-2016 
© Gregor Schneider / VG Bild-Kunst
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Nieuwe publicaties
• Stephen Bann (red.). Stonypath Days. Letters between 

Ian Hamilton Finlay and Stephen Bann 1970-72. 
London: Wilmington Square Books, 2016. 204 blz.  
20 afb. ISBN 978-1-908524-720

Drie jaar geleden verscheen een eerste publicatie met brieven van 
de Britse kunstenaar Ian Hamilton Finlay (1925-2006) gericht 
aan Stephen Bann (Midway. Letters from Ian Hamilton Finlay to 
Stephen Bann 1964-69). De laatste brief  van 22 december 1969 
eindigt met de volgende revelerende zin: ‘I trust you are remembe-
ring that Concrete Poetry (that Movement of  the 60’s) has but a few 
days to go…’. Het was de periode waarin Finlay zich steeds meer 
concentreerde op de aanleg van zijn tuin in Stonypath 
(Schotland) en op de vraag hoe een tuin kunst kan zijn. Zijn poë-
tisch werk evolueerde naar driedimensionale vormen, zoals zon-
newijzers en stenen met gebeitelde of  gegraveerde tekst. In deze 
nieuwe publicatie kan de lezer min of  meer de werkzaamheden 
volgen die zouden leiden naar de landschapstuin die later de 
naam Little Sparta kreeg. Vooral de onhebbelijkheden en perike-
len die Ian Hamilton Finlay ondervond bij de uitvoering van de 
werken komen aan bod, maar de correspondentie getuigt ook 
van zijn onstuitbare drang om teksten over zijn werk gepubli-
ceerd te krijgen in internationale tijdschriften en kunstboeken. 
Zijn vriend Stephen Bann, die als academicus onder andere con-
tact had met de Parijse groep van intellectuelen rond het tijd-

schrift Tel Quel, trad op als zijn belangrijkste pleitbezorger. De 
correspondentie laat vooral een kunstenaar zien met een groot 
intellectueel raffinement, die een genuanceerde positie tracht af  
te bakenen zonder een poging te doen om binnen een bestaande 
categorie te passen. Later, in de jaren tachtig, nam zijn werk een 
prominente plaats in binnen het postmoderne discours. 

• Werner Cuvelier. Parallellen 1975-2016. [Gent]:  
MER. Paper Kunsthalle, 2016. 320 blz. 313 afb.  
ISBN 978-94-9232-139-8
De Gentse kunstenaar Werner Cuvelier verzamelt sinds 1977 
namen van kunstenaars, wetenschappers, musici en letterkundi-
gen die belangrijk waren voor de westerse cultuurgeschiedenis. 
Hij selecteerde op een subjectieve manier meer dan driehonderd 
figuren die hij in deze nieuwe publicatie chronologisch presen-
teert met vermelding van hun belangrijkste werken, soms aange-
vuld met een citaat. Zijn bedoeling is om ‘een bijzonder inzicht te 
krijgen in duizend jaar Westerse Cultuur’. Om welke inzichten 
het gaat, blijft onduidelijk, tenzij men de ontdekking dat 
Christopher Wren, John Locke, Baruch Spinoza en Johannes 
Vermeer alle vier geboren zijn in 1632 hiervoor wil laten door-
gaan. Opvallend is dat Cuvelier bij elke figuur enkele codes toe-
voegt, waaronder een kleurcode die verwijst naar de discipline 
die de betrokkene beoefende. Voor sommige mensen is het maken 
van lijstjes een plezier, maar hier wordt die bureaucratische acti-
viteit ook geësthetiseerd. De magere vormgeving, het lettertype 
(Typescript) en de bruine cover met etiket verwijzen nostalgisch 
naar predigitaal bureelwerk. Niet wat er staat is belangrijk – er 
wordt niets gereveleerd – maar hoe het er staat. Daarmee vormt 
deze publicatie een voortzetting van de kunstenaarsboeken die 
Werner Cuvelier publiceerde in de jaren zeventig, de tijd waarin 
theoreticus Benjamin Buchloh de conceptuele kunst als ‘an aes-
thetic of  administration’ omschreef. 

• Hans Janssen. Piet Mondriaan. Een nieuwe kunst voor 
een ongekend leven. Een biografie. Amsterdam:  
Hollands Diep, 2016. 660 blz. 283 afb.  
ISBN 978-90-488-33580
In de inleiding bij zijn biografie over Piet Mondriaan drukt Hans 
Janssen de hoop uit dat zijn boek bijdraagt tot een vollediger beeld 
van de kunstenaar en tot meer plezier bij het bekijken van zijn 
werk. In één week tijd heb ik deze dikke pil uitgelezen en zijn  

eerste doelstelling weet de auteur alvast perfect in te lossen.  
Hans Janssen is hoofdconservator van het Gemeentemuseum  
Den Haag, dat over een Mondriaancollectie van bijna driehonderd 
werken beschikt. Vanaf  het eerste hoofdstuk is duidelijk dat hij 
jarenlang plezier beleefde aan het kijken naar de werken van 
Mondriaan. Janssen is op zijn best wanneer hij de lezer over het 
oppervlak van de doeken gidst en de interactie beschrijft tussen 
kijker en schilderij. Hij weet de doeken van Mondriaan wonderwel 
tot leven te wekken. Zijn verfijnde observaties dienen telkens als 
vertrekpunt voor biografische uiteenzettingen. Een andere doel-
stelling van Hans Janssen is het doorprikken van de mythe dat 
Mondriaan een saaie, aseksuele kluizenaar zou zijn geweest. 
Volgens Janssen was Mondriaan een gedisciplineerde kunstenaar 
die zich graag terugtrok in zijn atelier, maar tegelijkertijd nood 
had aan de dynamische omgeving van steden zoals Parijs of  New 
York, met hun dansgelegenheden, terrassen, restaurants en snelle 
contacten. Het was ook in deze steden dat hij de mensen en plek-
ken wist te vinden die nodig waren om zijn werk in de wereld te 
plaatsen. Terloops haalt Hans Janssen uit naar ‘de grove martel-
praktijken waaraan het werk én de man zijn onderworpen door 
egocentrische theoretici’. Zelf  doet hij er alles aan om zijn verhaal 
levendig te presenteren. Zo maakt hij gebruik van een vorm van 
vie romancée waarbij hij Mondriaan en zijn tijdgenoten fictieve 
dialogen laat voeren. In de inleiding erkent Janssen dat hij daar-
mee de grenzen van het biografische genre tart. Dat besef  maakt 
zijn keuze evenwel niet minder dubieus. Daarenboven heeft hij 
deze literaire techniek niet helemaal onder de knie; de dialogen 
klinken houterig en meermaals bekroop mij het gevoel dat ik naar 
een poppenkast zat te kijken. Janssen probeert zijn relaas ook te 
verlevendigen door de hoofdstukken niet chronologisch te orde-
nen, maar daarmee maakt hij het de lezer alleen maar moeilijk. 
De vormgeving van het boek is wel aantrekkelijk. Het drukken 
van enkele korte citaten op snee is een mooie vondst. De beeldre-
dactie is uitstekend. Naast de vele reproducties van werken krijgt 
men foto’s, affiches, postkaarten en stadsplannen te zien, die 
vormgeefster Els Kerremans overwegend op de linker pagina 
plaatste, waardoor de teksten hun logische plek krijgen op de van 
nature dominante rechter pagina’s. Haar gebruik van rode, gele, 
blauwe en zwarte bladzijden om de verschillende hoofdstukken te 
onderscheiden oogt opvallender, maar is al bij al gepast.  
 Voor wie wil weten hoe Mondriaan zelf  naar zijn werk keek en 
hoe je daarbij kan meekijken, is dit boek onmisbaar.

    Samenstelling: Marc Goethals
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296 sEt (revised edition) na Kim 136 p 23 x 30 cm € 30,00 isbn 9789491843914 2017

295 the bathers (inverted) megan Francis sullivan 52 p 14 x 21,4 cm € 18,00 isbn 9789491843907 2017

293 30 Jahre Kunst. Verkaufskatalog Jos de Gruyter & Harald thys  192 p  21 x 29,7 cm  € 18,00 isbn 9789491843891 2017

292 moving and being moved  Yvonne Rainer 128 p 20 x 28 cm € 27,50 isbn 9789491843884 2017

291 a long long Road bart lodewijks 32 p 19,5 x 26,5 cm gratis isbn 9789491843877 2017

290 motion Karel martens 304 p 21 x 29,7 cm € 30,00 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

285 Rome-malibu ari marcopoulos 368 p 21,1 x 27,9 cm € 35,00 isbn 9789491843785 2016

284 the Preparator Kasper andreasen, louis lüthi 76 p 15,5 x 20 cm € 14,00 isbn 9789491843754 2016
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van de architectuur, kunst en stedenbouw in Nederland in 
de eerste twee decennia na de oorlog.
 Het boek bestaat uit twee delen: een serie essays over ver-
schillende aspecten van de wederopbouw, en een selectie 
gebouwen, kunstwerken en stedenbouwkundige projecten 
waar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoek naar 
heeft gedaan. Het inleidende essay, van Ed Taverne, geeft 
een economisch-maatschappelijk overzicht van de situatie 
in Nederland tijdens de eerste twee decennia na de oorlog. 
Een nieuw bestuursorgaan, het Departement van Openbare 
Werken en Wederopbouw, kreeg de verantwoordelijkheid 
voor de materiële reconstructie van Nederland en de weder-
opbouw van steden zoals Rotterdam, maar ook voor de 
bouw van huisvesting. Alle fysieke restanten die aan oorlog 
deden denken, werden zonder dralen afgebroken: Nederland 
keek vooruit. Tegelijkertijd betekende de wederopbouw het 
begin van de Nederlandse welvaartstaat. Mede door finan-
ciële hulp van het Marshall Plan maakte Nederland in de 
jaren vijftig en zestig een periode van economische groei 
door, waarbij onder andere geïnvesteerd werd in grootscha-
lige infrastructuurprojecten, zoals de uitbreiding van het 
wegennet en de Delta Werken. Het was een periode van 
grote veranderingen, van urbanisatie, industrialisatie en 
modernisering, een tijdperk getekend door soberheid én 
optimisme, schrijft Taverne.
 De vernieling van steden zoals Rotterdam bood ook kan-
sen voor een grootschalige stedelijke reorganisatie, beargu-
menteert Koos Bosma in zijn essay Wounded Cities: Leaving 
the Centre. Het oude centrum van Rotterdam had al voor de 
oorlog een negatieve reputatie, men vond het ‘lelijk’. Na de 
oorlog werd veel meer gesloopt dan nodig was. Volgens 
Bosma ondergingen steden zoals Rotterdam, maar ook 
Arnhem, Den Helder, Scheveningen, Velsen en Zandvoort, 
een ‘extreme make-over’ in de jaren na de oorlog. Het lei-
dende principe hierbij was ‘decentralisatie’: werken en 
wonen werden van elkaar gescheiden. In Rotterdam gaven 
Van den Broek en Bakema opnieuw vorm aan het centrum 
met de Lijnbaan, een verkeersvrije winkelstraat. Enkel in 
naam verwees het ontwerp naar een aspect van de vooroor-
logse stad, de oude touwslagerij of  lijnbaander, die hier 
gelegen was tot in de negentiende eeuw. Verder ontbrak het 
aan enige historische referenties in het ontwerp. Bosma 
argumenteert dat de oorlog een breekpunt was in het den-
ken over de stad. Terwijl de stad voor de oorlog werd 

beschouwd als een organisch geheel, ging die gedachte na 
de oorlog door de scheiding van functies verloren. Toch is 
deze scheiding wellicht minder scherp dan ze hier wordt 
voorgesteld: de scheiding tussen wonen en werken stond 
bijvoorbeeld ook al centraal in het stedenbouwkundig den-
ken van onder anderen Cornelis van Eesteren in de jaren 
dertig. Er was dus ook sprake van een zekere continuïteit, 
mede doordat een aantal architecten, zoals Willem Dudok 
en Gerrit Rietveld, ook voor de oorlog actief  waren.
 Vooral toont Post-War Reconstruction the Netherlands 
1945-1965 aan dat de architectuur van de wederopbouw 
gekenmerkt werd door diversiteit. Het is opvallend, zo wordt 
een enkele keer opgemerkt in het boek, dat ondanks de 
grote rol van de overheid een uniforme ideologie uitbleef. 
Zoals de bijdrage van Dorine van Hoogstraten laat zien, 
werden de universiteitsgebouwen, ziekenhuizen en gemeen-
tekantoren in verschillende stijlen en materialen gebouwd. 
Deze diversiteit kenmerkt ook de gebouwen die niet in 
opdracht van de overheid werden gebouwd, zoals kantoor-
gebouwen, en ook de vele kerken die een direct gevolg 
waren van de verzuiling in Nederland. Met name de ont-
werpen voor verschillende kerken springen eruit: de 
Paaskerk in Amstelveen lijkt op een Nederlandse versie van 
Le Corbusiers Chapelle Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp, 

de gehele façade van de Pinksterkerk in Heemstede bestaat 
uit een expressief  betonnen reliëf, en in de Amsterdamse 
Kolenkitbuurt ontwierp Marius Duintjer een kerk opgetrok-
ken in rode baksteen, met een grote klokkentoren. Ondanks 
de populariteit van gewapend beton werd er dus ook in bak-
steen gebouwd, zoals tevens twee voorbeelden in het artikel 
van Ben de Vries aantonen. Het stadhuis in Hengelo, een 
ontwerp van de architect Johannes Berghoef, en het voor-
malige Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit 
in Den Haag, gebouwd door Gijsbert Friedhoff, waren beide 
voorbeelden van een gesamtkunstwerk, schrijft De Vries. 
Verschillende mozaïeken, muurschilderingen en reliëfs 
werden specifiek gemaakt voor beide gebouwen. Een 24 
meter lang reliëf  van keramiek van de hand van Frans 
Jacobs versierde de galerij op de tweede verdieping van het 
Twents stadhuis. Kunst was een intrinsiek onderdeel van de 
wederopbouwarchitectuur: volgens de ‘percentagerege-
ling’, ingesteld in 1951, moest anderhalve procent van het 
budget van overheidsgebouwen – en later ook scholen – 
aan kunst besteed worden.
 In 1965 werd de Wet Wederopbouw afgeschaft, het offici-
ele einde van de wederopbouwperiode. Al snel volgde kri-
tiek op de architectuur uit deze periode; projecten zoals de 
Lijnbaan werden vaak afgedaan als ‘kil’ en ‘ongezellig’. 
Mede door het prachtige beeldmateriaal slaagt Post-War 
Reconstruction the Netherlands 1945-1965 erin om deze 
gebouwen in hun historische context te plaatsen. Het boek 
besteedt aandacht aan de hedendaagse problematiek van 
het behouden, restaureren en herbestemmen van deze 
gebouwen, en laat de diversiteit van de projecten tot haar 
recht komen. Juist hierom had het woord ‘brutal’ in de titel 
beter weggelaten kunnen worden: deze jaren brachten niet 
alleen betonnen of  ‘brutalistische’ kolossen voort, zoals het 
Centrale Postkantoor in Rotterdam van de gebroeders 
Kraaijvanger, maar ook bakstenen kerken, zoals die van 
Marius Duintjer in Amsterdam, de tuinen van Mien Ruys, 
of  het stedenbouwkundig ontwerp voor het dorpje Nagele 
in de Noordoostpolder. Rixt Woudstra

p Anita Blom, Simone Vermaat & Ben de Vries (red.), Post-
War Reconstruction the Netherlands 1945-1965. The Future 
of  a Bright and Brutal Heritage, verscheen in 2017 bij nai010 
uitgevers (Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam; 
010/201.01.33, www.nai010.com).

Pinksterkerk, Heemstede 
(ontwerp: architectenbureau Nielsen, Spruit & Van der Kuilen)
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Tentoonstellingsagenda
Adverteerders van De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno-
men. Opname van andere initiatieven gebeurt via een steunabonne-
ment (€ 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

Netwerk – Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n – 053.78.89.81  
wo-vr 11-17u, za-zo 14-18u
❑ ‘Remainders. Site-specifieke 
interventies in het gebouw’ [tot 30/6] 
❑ ‘Murmur’ – Tim Bruniges, Christoph 
De Boeck, Luke Fowler, Luca Frei, 
Francesca Grilli, Amalia Pica, Imogen 
Stidworthy, Richard T. Walker [tot 2/7]

Antwerpen

(re)D.
Mechelsesteenweg 4 – 0478 25 80 44  
do-za 14-18u
❑ ‘A Forest Bathing’ – Jean-Marie 
Bytebier[tot 24/6]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 
03 295 86 36 / 0476 62 03 17  
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Niets aan de hand, niets in de mouw, 
niets tegen de muur’ – Lieven Segers 
[19/5 tot 1/7]

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 [tot 11/6] 
❑ ‘BWMSTR Label – Een nieuwe kijk 
op afval’[tot 11/6] ❑ ‘BWMSTR Label 
– The act of building’ [tot 18/6] 
❑ ‘Het Architectuurkabinet – Shopping 
Towns Europe’ [tot 11/6]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564  
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘HIER / gisteren is HIER c’est ici’ – 
Benoît Félix – Olivier Nottellet [19/5 tot 
2/7]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55  
wo-zo 13-18u
❑ ‘INTER CITY – a selection of projects 
from different art schools: www.
extracity.org’ [tot 30/6]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00  
di-zo 10-18u
❑ ‘Selleslags pakt uit’ [tot 22/6] 
❑ ‘Braakland, Jonge Belgische 
fotografie’ [tot 4/6] ❑ ‘Gathered Leaves’ 
– Alec Soth [tot 4/6] ❑ ‘Artiste 
Photographe – Photographe d’artistes’ 
– Suzy Embo [23/6 tot 1/10] 
❑ ‘Between Film and Photography’ 
[23/6 tot 1/10] 
❑ ‘Kooikers kunstgeschiedenis van het 
naakt’ – Paul Kooiker [29/6 tot 7/10]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934  
di-do op afspraak, vr-za 14-18u
❑ ‘resonance room 2’ – Lotte 
Vanhamel[tot 24/6]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28  
wo-za 14-18u
❑ ‘Goochelen en Verlies’ – Klaas 
Kloosterboer – Frank Koolen [tot 30/6]

Galerie De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 – 03.233.13.45  
do-zo 13u30-18u
❑ Wim de Schamphelaere / Fred 
Bervoets / Frieda Van Dun [tot 25/6]

Galerie Schoots + Van Duyse 
Napoleonkaai 15 – 03 689 13 14 
gsm: 0497 90 49 35  
wo-zo 13-18u
❑ ‘Reinhoud + Cobra’ [20/5 tot 7/7] 
❑ Stijn Bastianen [20/5 tot 7/7]

Gallery Sofie Van De Velde
Lange Leemstraat 262 – 0486 79 19 93  
do-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Live or Die’ – Philippe Vandenberg & 
Bruce Nauman [tot 21/5] 
❑ ‘Zwischenebenen’ – Frederic Geurts, 
Reinhard Doubrawa [1/6 tot 19/8]

Gallery Sofie Van de Velde Nieuw Zuid
Léon Stynenstraat 21– 0486 79 19 93  
do-zo 14-18u
❑ ‘wordswordswords’ – Jean-Baptiste 
Maitre, Bernd Lohaus, Kelly Schacht, 
Danh Vo, Bruce Nauman… [tot 15/8]

Ingrid Deuss Gallery
Provinciestraat 11 – 0475 56 22 83  
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘After the Flood’ – Tine Guns [tot 24/6]

intemporal 
Maanstraat 17 – 0493 07 81 53  
by appointment only
❑ ‘Proverb and other new works’ – Jean 
Katambayi Mukendi [19/5 tot 30/6]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727  
do-zo 14-18u en op afspraak
❑ ‘Linked Surfaces’ – Philippe Van 
Wolputte [tot 2/7]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo / vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Dringende Gesprekken: Antwerpen-
Athene, Deel I: Visueel Denken’ [tot 3/9] 
❑ ‘Romulus’ – Peter Wächtler [tot 3/9] 
❑ ‘Een tijdelijk toekomsteninstituut’ – 
Michel Auder, Kasper Bosmans, Jean 
Katambayi, Simryn Gill, Nina Roos… [tot 
17/9] ❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘Voor altijd onsterfelijk’ – Evgeny 
Antufiev [tot 3/9] 
❑ ‘Lodgers #10: Jubilee presents 
Caveat!’[tot 23/7]

Maurice Verbaet Art Center
WAW Building Mechelsesteenweg 64A 
0479/71 37 59  
vr-zo 13-18u
❑ ‘Black&White’ [tot 21/5] 
❑ René Guiette[tot 29/10]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60  
mei: 10-20u, juni-juli: 10-21u
❑ ‘Some Time’ – Richard Deacon [tot 
24/9]❑ ‘Experience Traps – de 
hedendaagse nalatenschap van de Barok’ 
[1/6 tot 30/9]

Museumstraat 25
Museumstraat 25 
www.museumstraat25.be  
12-20u
❑ ‘Contemporary group show curated by 
LAMART OFFSPACE’ – Daan Gielis, 
Damon Zucconi, Radna Rumping, Brecht 
Koelman, Emma van der Put, Katrien 
Claes, Wim Van der Celen, Eleanor Ray 
[19/5 tot 21/5]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10 
0488 49 96 68  
wo-zo 13-17u 
❑ ‘Lipstick and Gas Masks’ – Mashid 
Mohadjerin [18/5 tot 22/6]

Plein Publiek
Van Craesbeeckstraat 33 – 0474 07 48 92  
pleinpubliek.be
❑ ‘Kunst/Werk #4 – Zes jonge 
kunstenaars op zoek naar een beeldtaal’ 
– Nele Tas, Nicola Dinoia, Michaël De 
Clercq, Joâo Sineiro, Frederik 
Schnieders, Yoko Enoki[tot 31/5]

PLUS-ONE Gallery BERCHEM
Sint-Hubertusstraat 58+ (Berchem) 
0495 24 82 99  
wo-za 14-18u
❑ ‘Self X Slalom’ – Antwan Horfee 
[18/5 tot 24/6]

PLUS-ONE Gallery Nieuw Zuid
Léon Stynenstraat 21 – 0495 24 82 99  
do-zo 14-18u
❑ ‘On.Titled’ – Sergio De Beukelaer [tot 
25/6]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45  
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Color and notes’ – Ronald Gestels [tot 
21/5]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17  
di-za 13-18u
❑ Anton Henning [18/5 tot 24/6]

Tommy Simoens
Waalsekaai 31 – 03 345 06 01  
wo-za 13-17u 
❑ ‘Never with a Bare Face’ – Timothy 
Segers [tot 21/5]

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53  
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op afspraak)
❑ ‘voorforvaast fanclub’ – w wh at* 
[19/5 tot 27/5] ❑ ‘En direct du 
Ministère des Poubelles’ – Emmanuel 
Botalatala [4/6 tot 30/6]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26  
wo-za 13-17u
❑ Jan De Maesschalck – Johannes Kahrs 
– Grace Schwindt – Jockum Nordström 
[19/5 tot 1/7] ❑ ‘Les Loques de Chagrin’ 
– Patrick Van Caeckenbergh [19/5 tot 1/7]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86  
vr-zo 15-18u (of op afspraak)
❑ ‘Een Groep’ – Carlos Caballero, Karel 
De Meester, Eric De Smet, Dieter 
Durinck, Yannick Ganseman, Paul Morez 
[22/5 tot 18/6]

Borgloon

Gert Robijns’ RESETHOME
Sint-Truidersteenweg 137 
0486 88 39 69 
tot 24/5: zo 15-18u (en op afspraak), tot 
eind juni: op afspraak
❑ ‘The Swamp’ – Luc Tuymans [tot 30/6]

Brugge

Arentshuis
Dijver 16 – 050/33.35.48  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Raveel & De Keyser. Werk op 
papier’[tot 18/6]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37
050 70 53 38  
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Confrontation’ – Dominique Philippe 
– Sophie Pirot/ Kurt Peiser [tot 25/6]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66  
vr-zo 14-18u
❑ ‘Overtuigde twijfel’ – Dan Declerck, 
Tom Lambeens, Remco Roes [tot 28/5]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Collectiepresentatie & recent werk’ 
– Willy De Sauter [tot 2/9] 
❑ ‘Collectiepresentatie rond 
‘Construction dans la sphère 2’ – Georges 
Vantongerloo’– Dan Van Severen, Raoul 
De Keyser, René Heyvaert, Amédée 
Cortier… [tot 2/9] ❑ ‘Collectie-
presentatie: Aspecten van het 
surrealisme in België’ [tot 2/9] 
❑ ‘Haute Lecture by Colard Mansion. 
Vernieuwing van tekst en beeld in 
middeleeuws Brugge’[tot 3/6]

Huis De Lombard
Langestraat 21 – 0495 144 332  
vr-zo 14-18u
❑ ‘Between Earth and Heaven II – een 
hommage aan Willy Van den Bussche’ 
– Paul Van Hoeydonck, Jacques Charlier, 
Liliane Vertessen, Nadia Naveau, Femmy 
Otten… [tot 25/6]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03  
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘Evidence’ – Roy Villevoye & Jan 
Dietvorst [tot 16/7] ❑ ‘Step Up! – 
Belgian Dance and Performance on 
Camera 1970-2000 – Chapter 3’ [tot 16/7]

Art & Design Atomium Museum 
(ADAM)
Belgiëplein 1 – 02 669 49 29  
wo-ma 10-18u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘The Bauhaus #itsalldesign – Vitra 
Design Museum’ [tot 11/6] ❑ ‘Artview 
#5 BPS22- Art Objet’ – Michel François, 
Wim Delvoye, Méret oppenheim, Gilbert 
& George, Maarten Baas, Marcel 
Mariën.. [25/6 tot 3/9]

Atelier Bouwmeester
Galerij Ravenstein 54-59 – 02 553 29 63  
www.vlaamsbouwmeester.be
❑ ‘Nuclear Culture Z33 te gast in Atelier 
Bouwmeester’ – Maarten Vanden Eynde, 
Cécile Massart, Kota Takeuchi, Dave 
Griffiths, Andy Weir [tot 18/6]

Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 – 02/770.53.33  
di-zo 10-17u
❑ ‘La beauté du Diable’ – Jean de 
Boschère (1878-1953) [tot 28/5] 
❑ ‘Les très riches heures du livre pauvre 
‘ [7/6 tot 10/9]

Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 
02 627 52 30  
di-zo 11-18u
❑ ‘Mondialité – Edouard Glissant / 
curatoren : Hans Ulrich Obrist en Asad 
Raza’ – Adonis, Wifredo Lam, Alighiero 
Boetti, Edith Dekyndt, Steve McQueen, 
Philippe Parreno… [tot 27/8] 
❑ Chun Kwang Young [17/5 tot 27/8]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11  
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12] ❑ ‘Fabulous 
failures – the art of embracing 
serendipity and mistakes’ – Matt Stuart, 
Sarah Carlier, David Helbich, Leo Gabin, 
Dries Segers… [22/6 tot 20/8]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Malta. Land of Sea’ [tot 28/5] 
❑ ‘Time in Motion’ – Pol Bury 
(1922-2005) [tot 4/6] ❑ 
‘BelgianArtPrize 2017’ – Edith Dekyndt, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Otobong Nkanga, Maarten Vanden Eynde 
[tot 28/5]❑ ‘Theater van de leegte’ – 
Yves Klein [tot 20/8] ❑ ‘Silent Stories’ 
– Jan Lauwers & special guest: Dirk 
Braeckman [tot 25/6] ❑ ‘Documentaire: 
Europe facing the Future’[tot 20/8] 
❑ ‘Latin American Cartographies’ [19/5 
tot 6/8] ❑ ‘Uitgeverij Plaizier – Brussel 
is een Plaizier’ [16/6 tot 10/9]
❑ ‘Patterns for (Re)cognition’ – Tshela 
tendu & Vincent Meessen [22/6 tot 10/9]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32  
wo-za 14-18u
❑ ‘Notes on our equilibrium’ – Adrien 
Tirtiaux, Nicolas Lamas, Edith Dekyndt, 
Maarten Vanden Eynde, Richard Long…
[tot 24/6]

Campus Sint-Lukas Brussel
Paleizenstraat 70 – 02 250 11 14  
14-20u
❑ ‘Gratuation Show 2017’ [23/6 tot 26/6]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44  
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘Ata Ndele / Sooner or Later’ – Zoé 
Schreiber [tot 11/6] ❑ ‘Où sont les sons 
? Where Are Sounds? Curated by Nicole 
Gingras, invited by Overtoon’ – Bernhard 
Leitner, Martin Tétreault, Rolf Julius, 
dieb13, Aernoudt Jacobs, Christophe De 
Boeck… [tot 9/9] ❑ ‘Bug Sounds / Vinyl 
Canyon (2016)’ – Floris Vanhoof [tot 
11/6]❑ ‘La ville des vivants’ – Mostafa 
Saifi Rahmouni [29/6 tot 10/9] 
❑ ‘On random Walks’ – Franziska 
Windisch [29/6 tot 10/9]

Centre d’art Hangar H18
Kastelijnsplein 18 – 02 538 00 85  
di-za 12-18u
❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2016’ – Kader 
Attia, Yto Barrada, Ulla von 
Brandenburg, Barthélémy Toguo [tot 8/7]

CIVA – Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 – 02.642.24.50  
di-zo 10u30-18u
❑ ‘Art Nouveau ? Art Deco ?’ [tot 28/5]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20  
wo-vr 12-18u, za-zo 13-18u
❑ ‘Muss es sein? Es muss sein!’ – 
Francois Goffin [tot 28/5] ❑ ‘Coupe 
sombre’ – Louise Narbo [tot 28/5] 
❑ ‘Je ne t’aime plus’ – Fabien Mathieu 
[7/6 tot 3/9] ❑ ‘Maalesh’ – Luma [7/6 
tot 3/9] ❑ ‘City Of’– Pierre Toussaint 
[7/6 tot 3/9]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02 219 44 51  
wo-zo 14-18u
❑ Kurt Ryslavy [24/5 tot 18/6] 
❑ Thomas Ruff [1/7 tot 20/8]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82  
do-zo 13-18u
❑ ‘Sand Castle’ – Vincent Beeckmans 
[tot 25/6]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22  
di-za 14-18u
❑ ‘Furniture’ – Donald Judd [19/5 tot 
22/7] ❑ ‘Colorstudies’ – Jan Dibbets 
[19/5 tot 22/7] ❑ Catharina van 
Eetvelde [19/5 tot 22/7]

Galerie Jan Mot
Kleine Zavel 10 – 02 514 10 10  
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ ‘Galerie Claire Burrus, Carine Campo, 
Michel Grandsard, readymades belong to 
everyone®’ [19/5 tot 15/7]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55  
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Without Camera’ – Jonathan Callan, 
Julie Cockburn, Katrien De Blauwer, 
Karin Fisslthaler & Noé Sendas [20/5 tot 
8/7] ❑ ‘Window Project #9: Andreas 
Maria Fohr, invited by Maïté Vissault’ 
[20/5 tot 8/7]

iMAL, Center for Digital Cultures and 
Technology
Koolmijnenkaai 30 – 02 410 30 93  
wo-zo 13-18u
❑ ‘Shiv Integer’ – Julien Deswaef and 
Matthew Plummer-Fernandez [tot 28/5] 
❑ ‘Impersonate’ – Romain Marula & 
Ivan Murit [9/6 tot 30/6]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70  
di-za 11-18u30
❑ ‘SYNC!’ – Adrien Tirtiaux, VOID, 
Overtoon, Enough Room for Space, Clovis 
XV, Postindustrial Animism… [tot 11/6] 
❑ ‘SYNC ! Part 2 – Clovis XV: Hannah 
Hoffman’ [tot 22/5] ❑ ‘SYNC ! Part 3 
– Pezcorp: Le dispensaire’ [23/5 tot 
11/6] ❑ ‘Gisements – ébauches pour 
Recy K’ – Joachim Coucke, Adrien 
Tirtiaux, Thierry Verbeke [23/6 tot 23/7]

Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
Livornostraat 38  
ma-vr 9u30-13u, 14-17u
❑ ‘Fototentoonstelling: Metabolismo 
napoletano’ – Luciano en Marco Pedicini 
[tot 30/5] ❑ ‘a due’ – Alberto Scodro / 
Paul De Vree [25/5 tot 25/6]

Komplot
Vorstse Steenweg 90 – 0488 07 38 63  
za 14-18u (of na afspraak)
❑ Gauthier Oushoorn & Thomas Nolf 
[25/5 tot 27/5] ❑ Julien Goniche [1/6 
tot 3/6] ❑ Emeline Depas [8/6 tot 10/6] 
❑ Jonathan Boutefeu [15/6 tot 17/6] 
❑ Romain Juan [22/6 tot 24/6] 
❑ Liga Spunde [29/6 tot 1/7] ❑ Noémi 
Merca & Bora Akinciturk [6/7 tot 8/7]

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) [tot 2/7] 
❑ ‘From Scene to Scene’ – Angel 
Vergara [tot 2/7] ❑ ‘De jaren 60’ – 
Pierre Lahaut [tot 2/7] ❑ ‘Remigio 
Cantagallina – Een Italiaanse reiziger in 
de Zuidelijke Nederlanden’ [tot 27/8]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48  
do-za 12-18u
❑ Stéphane Barbier Bouvet [18/5 tot 1/7]

La Verrière
Waterloolaan 50 – 02 511 20 62  
di-za 12-18u
❑ ‘Punctuations & Perforations’ – Tris 
Vonna-Michell [tot 1/7]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u
❑ ‘The walk / Group show ‘ [2/6 tot 15/7]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 – 02.515.64.22  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘China – Taiwan, De pioniers van de 
abstractie (1955-1985)’ [15/6 tot 
24/9]❑ ‘Het evenwicht van de 
tegenstellingen’ – Elie Borgrave [15/6 
tot 24/9] ❑ ‘Eerbetoon aan Jean 
Coquelet ‘ [15/6 tot 24/9] 
❑ ‘Laureaat ArtContest 2016: Olivia 
Hernaïz’ [15/6 tot 24/9]

Sint-Gorikshallen
Sint-Goriksplein – 02 502 44 24  
ma-wo 10-18u, do 10-22u, vr-zo 10-18u
❑ ‘John Doe In the Metacity – Utopia & 
Dystopia in Architectuur’ – AntiVJ, 
Honoré d’O, Pieter Huybrechts, 
Baukunst, Tobias Putrih… [tot 21/5]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 116 – 02 250 11 66  
wo-vr 12-17u, za 13-17u
❑ ‘L’observatoire des simples et des fous. 
Ce n’est pas si simple’ – Lise Duclaux 
[19/5 tot 6/7]

Société
106 Rue Vanderstichelen – 02 219 65 55  
do-zo 11-19u
❑ ‘Modus Operandi’ – John Cage, Peter 
Beyls, Hanne Darboven, Claude Rutault, 
LAb[au], Walter De Maria, Manfred 
Mohr…[tot 15/7]

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]

WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan 354 – 02 340 00 53  
di-zo 11-18u, 1ste en 3de wo/maand 
11-21u
❑ ‘Het afwezige museum. Blauwdruk 
voor een museum voor hedendaagse 
kunst voor de Europese hoofdstad’ – Isa 
Genzken, Walter Swennen, Rosemarie 
Trockel, stanley brouwn, Jo Baer, Martin 
Kippenberger, Lili Reynaud-Dewar, 
Marcel Broodthaers… [tot 13/8]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u
❑ ‘The Charm…’ – Harold Ancart [tot 
27/5] ❑ ‘Three Seasons’ – Nicolas Party 
[19/5 tot 15/7] 
❑ Robert Mapplethorpe [2/6 tot 20/7]

Charleroi

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

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 – 071 43 58 10  
di-zo 10-18u
❑ ‘Par VoiX postale’ – On Kawara, John 
Stezaker, Frank JMA Castelyns, André 
Stas, Fabrice Samyn, Tom Butler… [tot 
24/9] ❑ ‘En léger différé. Photographies 
de la télévision belge collectées et 
sauvegardées par la SONUMA’ [tot 24/9] 
❑ ‘French Archives, Aix-en-Provence 
1957-1958’ – Harry Callahan [tot 24/9] 
❑ ‘Galerie du Soir : Looking for my 
Japanese Family’ – Julie-Marie Duro [tot 
24/9] ❑ ‘Boîte noire : Isla’ – Michel 
Beine & Sonia Pastecchia [tot 24/9]

Chimay

Château de Chimay
14, rue du Château – 060 21 45 31  
di-vr 14-16u, za-zo 11-13, 14-16u, 
juli-augustus: 11-17u
❑ ‘1:1’ – Stijn Cole [tot 12/11]

Deinze

Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 – 09 381 96 70  
di-vr 14-17u30, za-zo 10-12, 14-17u
❑ ‘Buiten-gewoon Bijzonder’ – Joost Van 
Hoey [tot 4/6] ❑ ‘Brielpoort. 40 jaar 
Rocktempel’ [tot 11/6] ❑ Thanh Long 
Lam / Leen Van Tichelen [23/6 tot 3/9] 
❑ Ingrid Castelein [24/6 tot 3/9]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
wo-zo 10-17u, zomer 10-18u
❑ Karla Black [tot 18/6] ❑ ‘Walther 
Vanbeselaere, verzamelaar voor de staat 
1948-1973’ [2/7 tot 1/10]

Drogenbos

FeliXart Museum
Kuikenstraat 6 – 02.377.57.22  
do-zo 10u30-17u
❑ ‘Moderne kunst uit het Interbellum. 
Collectie van het KMSKA’ [tot 31/12] 
❑ ‘Felix De Boeck. Historische 
tentoonstellingen’ [1/6 tot 28/1/2018] 
❑ ‘Open M’ [18/6 tot 27/8]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische 
Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10  
wo-zo 13-18u
❑ Horst Keining [tot 20/8] 
❑ ‘Museum of Vanities’ – Jerry Frantz & 
Sali Muller [17/5 tot 20/8]

Flémalle

Centre wallon d’art contemporain La 
Châtaigneraie
Chaussée de Ramioul 19 – 04 275 33 30  
di 14-17u, wo 14-18u, vr-zo 14-18u
❑ ‘Champs de lutte. Choix d’oeuvres 
dans les Collections de la Province du 
Hainaut’ – Pierre Paulus, Thomas 
Mazzarella, Alain Bornain… [tot 2/7]

Gaasbeek

Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 – 02.531.01.30  
di-zo 10-18u
❑ ‘KMSKA-kunstsalon’ – Henri De 
Braekeleer, Auguste Rodin, Alfred 
Stevens, Jan Stobbaerts… [tot 31/10] 
❑ ‘Kairos Castle. De kunst van het juiste 
ogenblik’ – Nicolas de Staël, Antony 
Gormley, Rebecca Horn, David Claerbout, 
Pipilotti Rist… [tot 18/6] ❑ ‘The Artist/
Knight’ – Jan Fabre, Lucio Fontana, Kris 
Martin, Andy Warhol, Andy Wauman… 
[11/7 tot 5/11]

Geel

Cultuurcentrum De Werft
Nieuwstraat – 014 57 03 40  
vr-zo 10-17u
❑ ‘Oorverdovende Stilte – Collectie 
Hugo Voeten’ [tot 4/6]

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’[tot 28/5] ❑ ‘Expo 
masterprojecten PXL-MAD School of 
Arts’ [24/6 tot 25/6]

Gent

Barbé gallery
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13 / 
0471 02 94 01  
do-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Op z’n janboerenfluitjes’ – Natasja 
Mabesoone [18/5 tot 17/6] 
❑ ‘Kortgeknipt’ – Kristien Dieltiens 
[22/6 tot 2/7]

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol)  
09.269.29.10  
di-zo 10-18u (toegang tot 17u)
❑ ‘Het Lam Gods ont(k)leed!’ [tot 
26/11/2019] ❑ ‘Restauratie/Revelatie – De 
buitenluiken van het Lam Gods’ [tot 26/11] 
❑ ‘Oer. De Wortels van Vlaanderen’– Claus, 
Van de Woestyne, Minne, Van den Berghe, 
De Smet… [tot 6/8]

Croxhapox
Zilverhof 34 – 0479 45 37 79  
do-zo 14-18u
❑ Geert Marijnissen & Klaas Vanhee [tot 
21/5] ❑ Griet Van de Velde [4/6 tot 2/7]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 – 09 267 99 99  
ma-di, do-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Rechts/Averechts. Textiel tussen kunst 
& design’ – alumni van de 
textielopleiding KASK/School of Arts, 
Sonia Delaunay, Louise Bourgeois, 
Rosemarie Trockel, Valerie Mannaerts, 
Christoph Hefti, Henri Jacobs… [tot 
1/10] ❑ ‘019 – Museum of Moving 
Practice’ [19/5 tot 17/9] ❑ ‘Gestalte/
grafische vormgeving: Collect & Show’ 
[19/5 tot 17/9] ❑ ‘Moritz Küng: 
Selección Natural – This is the Cover of 
the Book’ [19/5 tot 23/6]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘Und es war ihr Mund (birth and death 
of the show)’ – Dolores Bouckaert [tot 2/7]

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… 
[tot 1/1/2018]

HISK – Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten
Charles de Kerchovelaan 187a 
09 269 67 60  
vr-ma 14-20u
❑ ‘HISK Open Studios 2017’ [19/5 tot 22/5]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68  
di-vr 14-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Show Me Your Archive and I Will Tell 
You Who is in Power’ [tot 16/6]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91  
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Far’ – Vicken Parsons [tot 11/6]

Museum voor Schone Kunsten Gent
Citadelpark – 09.240.07.00  
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Old Masters and Flemish Primitives’ 
[tot 1/1/2020] ❑ ‘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] ❑ ‘Written Room’ 
– Parastou Forouhar [tot 1/1/2018]

GENT SOIREE2  18:00 –
VRIJDAG 09.06.17  22:00
OPEN GALERIE2 & OFF-SPACE2
WWW.GENT-MATINEES.BE
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SMAK
Citadelpark – 09.221.17.03  
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Idiosyncratische Machine’ – Kristof 
Van Gestel [tot 4/6] ❑ ‘Neverending 
Paradox. Philosophical Ensembles of the 
late 1980s’– Anna Oppermann [tot 4/6] 
❑ ‘To be determined. According to the 
situation’ – Dirk Zoete [tot 4/6] 
❑ ‘Repairing the Invisible’ – Kader Attia 
[tot 1/10] ❑ ‘How beautiful it is and how 
easily it can be broken (curator: Wim 
Lambrecht)’ [24/6 tot 1/10] 
❑ Michael E. Smith [24/6 tot 1/10]

Hasselt

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21  
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ Aline Bouvy [7/6 tot 3/9]

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19  
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Mono No Aware’ – Anton Kusters [tot 
24/9]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘The plastic number’ – Ben Van den 
Berghe & Alexey Shlyk [tot 30/6]

PXL-MAD School of Arts (De Kooi)
Elfde Liniestraat 25 – 011 77 50 50  
ma-vr 9-18u
❑ ‘LOCALE’ – Peter Hulsmans [tot 30/6]

Heist-op-den-Berg

CC Zwaneberg
Cultuurplein 1 – 015 25 07 70  
ma-di, vr 9-17u, wo 9-20u, do 13-17u, za 
10-17u, zo 14-17u
❑ ‘Onderweg’ – Bart Van Dijck, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Lore 
Smolders, Donia Dabbas, Jo Caimo… 
[tot 5/6]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21  
di-zo 10-18u
❑ ‘Nendo: Invisible outlines’ [21/5 tot 
1/10]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21  
di-zo 10-18u
❑ ‘Sites of Technology (1989-91)’ – 
Lewis Baltz [tot 21/5] ❑ LaToya Ruby 
Frazier [tot 21/5] ❑ Wesley Meuris 
[24/6 tot 3/9] ❑ Philippe De Gobert 
[25/6 tot 3/9]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 – 0471 21 63 88  
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Formes et Figures’ – Marthe Donas 
[tot 30/7]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88.  
di-zo 10-12u30, 13u30-18u
❑ ‘Het landschap door Permeke en zijn 
tijdgenoten’ – Jean Brusselmans, Valerius 
De Saedeleer, Léon Spilliaert, Gustave 
De Smet, Fritz Van den Berghe… [tot 
28/5] ❑ ‘Theory of Forms’ – Tamara Van 
San & Hedwig Houben [4/6 tot 5/11]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07  
do-zo 11-18u
❑ ‘Animal, man, machine – teken-
machines en tekeningen door dieren en 
mensen – Collectie ‘Kijk op Krabbels’ van 
Ignace Schretlen’ – Bálint Bolygó, 
Patrick Tresset, Mass and Individual 
Moving / Raphaël Opstaele, Stan 
Wannet… [tot 30/10] 
❑ ‘La lumière Cistercienne’ – Marinus 
Boezem[tot 30/10] ❑ Marc De Roover, 
Anna Lange, Nicolas Milhé, Alioum 
Moussa, André Smits, STARTEL, Martin 
uit den Bogaard, Maarten Vanden Eynde 
[tot 30/10]

Knokke

Bogertgallery
Zeedijk-Het Zoute 732 – 050 688 236  
wo-ma 11-18u
❑ Yumiko Yoneda en Jan Schoonhoven 
[tot 29/5]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50  
do-ma 11-18u
❑ Josef Ongenae (1921-1993) [tot 3/7]

Yoko Uhoda Gallery – Knokke-heist
Zeedijk – Het Zoute 723 
0478 910 553  
do-za 12-18u, zo 10-14u
❑ Marc Angeli [27/5 tot 11/6]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27  
di-zo 10-18u
❑ ‘Palimpsestes’ – Pierre Alechinsky 
[3/6 tot 3/10]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
ma-di, vr-zo 11-18u, do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ Aurélien Froment [11/6 tot 5/11] 
❑ ‘Sprung a Leak’ – Cécile B. Evans 
[11/6 tot 24/9]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20  
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘Maybe this act, this work, this thing’ 
– Joachim Koester [tot 28/5]

Liège

La Boverie
Parc de la Boverie – 02 549 60 49  
di-vr 9u30-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Révolution bande dessinée’ [tot 11/6] 
❑ Raoul Ubac (1910-1985) [tot 10/9] 
❑ ‘Une journée en Normandie avec 
Monet’ [tot 3/7] ❑ ‘John Cockerill, 200 

ans d’avenir’ [2/6 tot 17/9] ❑ ‘La Leçon 
d’Anatomie, 500 ans d’histoire de la 
médecine: L’art au service de la 
médecine/La médecine dans l’art 
moderne et contemporain/Confrontation 
entre art abstrait et image médicale’ 
[21/6 tot 17/9]

La Comète
Rue vivegnis 213 – 04 227 10 95  
wo-za 14-18u
❑ Harold Ancart – Michel François – 
Gabriel Kuri [tot 29/6]

SPACE Collection
En Féronstrée 116 – 0486 33 93 93  
wo-za 15-17u30
❑ Lara Gasparotto [tot 27/5] 
❑ ‘Mazateques’ – Guillaume Baronnet, 
Chris Lecler, Jonas Locht [17/6 tot 22/7]

Yoko Uhoda Gallery
Rue Forgeur 25 – 04 232 01 11 
0478 91 05 53  
do-za 12-18u, zo 10-14u
❑ ‘Landscape of Fabrication’ – Almond 
Chu[tot 4/6]

Lommel

Glazen Huis
Dorp 14b – 011 54 13 35  
di-zo 10-17u
❑ ‘XY – 10 Jaar GlazenHuis’ – Anna 
Torfs, Cindy Wright, Wim Delvoye, Ann 
Veronica Janssens, Peter De Cupere, 
Karin Borghouts, Jan Fabre… [tot 17/9]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Mutter, 1985 ‘ – Bernd Lohaus [tot 
31/1/2018] ❑ ‘Collectiepresentatie 
Raveel, vroegste schilderijen en werken 
op papier (1940-1950)’ [tot 18/6]

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… [tot 
21/5]

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00  
do-zo 10-18u
❑ ‘Copy Construct – curated by Kasper 
Andreasen’ – Mitja Tušek, Anne-Mie van 
Kerckhoven (Club Moral), Vincent 
Geyskens & Jan Op de Beeck, Stephanie 
Kiwitt, Henri Jacobs, Willem 
Oorebeek……[tot 4/6] 
❑ ‘Evolving Spaces’ – Erki De Vries en 
Pieter Huybrechts [tot 4/6] ❑ ‘Bright 
– Een internationale en collectieve 
totaalinstallatie op initiatief van Samuel 
Vanderveken’ – Stephan Jäschke, Warre 
Mulder, Sofie Ramos, Bonno Van Doorn, 
Arthur Stokvis [tot 4/6] 
❑ Sacha Eckes [4/6 tot 2/7]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
ma-di, do-vr 9-17u, za-zo 10-18u
❑ ‘Contour 8’ [tot 21/5] 
❑ Frederik Van Simaey & Manor 
Grunewald [24/6 tot 27/8]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10  
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #8’ – Ria Pacquée [tot 
30/6]

Namur

Musée Félicien Rops
Rue Fumal 12 – 081.77.67.55  
di-zo 10-18u
❑ ‘Vices et Vertus’ – Rops – Ensor [tot 
21/5]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18  
di-zo 10-18u
❑ ‘Frans Masereel en hedendaagse 
kunst: verzet in beelden’ – William 
Kentridge, Slavs and Tatars, Kerry James 
Marshall, Anton Kannemeyer, Dan 
Perjovschi… [tot 3/9] ❑ ‘Discuter la 
Peinture’ – Nikolaas Demoen [tot 6/8] 
❑ ‘Atchilihtallah – over de transformatie 
van objecten ‘ – Eric van Hove [tot 27/8] 
❑ ‘Richard Tuttle, Light And Color’ [1/7 
tot 5/11]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93  
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Sense of Failure’ – Enrique Marty 
[tot 21/5] ❑ ‘Le Royaume Part. VI – 
Nous n’avons pas fini de nous parler 
d’amour’ – Benjamin Moravec [tot 21/5] 
❑ ‘Collector’s Room # 15 : A Show, 
Inside Out (Buitensculpturen / Outdoor 
sculptures)’[tot 21/5]

Sint-Amands

Emile Verhaerenmuseum
Emile Verhaerenstraat 71 
052 33 08 05  
weekend, feestdagen of op reservatie 
11-18u / juli-augustus di-zo 11-18u
❑ ‘Onbekende schatten’ – Julien Van 
Santen, Frans Masereel, George Minne, 
Théo Van Rysselberghe, Chantal 
Nemery…[tot 11/6] ❑ ‘Zwarte poëzie’ 
– Odilon Redon, Fernand Khnopff, Théo 
Van Rysselberghe, Franklin, Sanne De 
Wolf, Vigdis De Cauter, Martha 
Verschaffel, Vladimir Ivaneanu, David 
Verstraete, Ben Cockelkoren… [18/6 tot 
26/11]

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ Sen Chung [tot 9/7] ❑ ‘Project Room 
: Antoine Doyen’ [tot 9/7]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600  
wo-ma 10-18u
❑ ‘Im Moloch der Wesenspräsenz’ – John 
Bock [tot 21/8] ❑ ‘Fred-Thieler-Preis 
2017’– Christine Streuli [tot 9/10] 
❑ ‘Faraway Focus: Photographers Go 
Travelling (1880-2015)’ [19/5 tot 11/9]

DAAD Galerie
Oranienstraße 161 – 030.261.36.40  
di-zo 12-19u
❑ ‘Kopf hoch! Mut hoch! und Humor 
hoch!’– Rayyane Tabet [tot 11/6]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39 78 34 11  
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘The Probable Trust Registry: The 
Rules of the Game’ – Adrian Piper [tot 
3/9] ❑ ‘Moving is in every direction. 
Environments – Installations – Narrative 
Spaces’ [tot 17/9] ❑ Rudolf Belling 
(1886–1972) [tot 17/9] ❑ ‘Sublunar 
Interference’– Raimund Kummer [tot 
6/8] ❑ ‘Hanne Darboven. 
Correspondences’ [19/5 tot 27/8]

Haus am Waldsee – Internationale 
Kunst in Berlin
Argentinische Allee 30 – 030 801 89 35  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Missing: Der Turm der blauen Pferde 
by Franz Marc (1913)’ – Martin Assig, 
Marcel van Eeden, Rémy Markowitsch, 
Tobias Rehberger, Birgit Brenner, 
Johanna Diehl…[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] 
❑ ‘First Things First’ – Shirana Shahbazi 
[tot 6/8] ❑ ‘Up And Down. Today’s 
Avant-Garde as Tomorrow’s Salon Art?’ 
– Wolfgang Müller, Grace Jones/Nick 
Hooker, Akane Kimbara, Andy Warhol/
Susan Sontag, Lena Braun… [tot 6/8]

Kulturforum
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42  
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘Alchemy. The Great Art’ – Fischli/
Weiss, Rudolf Steiner, Yves Klein, Joseph 
Beuys, Jeff Koons, Natascha 
Sonnenschein… [tot 23/7]

KW Berlin
Auguststrasse 69 – 030.24 34 59 0  
wo-ma 12-19u, do 11-21u
❑ ‘Prospectus: A Year with Will Holder’ 
[tot 23/12] ❑ ‘Enemy of the Stars’ – 
Ronald Jones in dialogue with David 
Hammons, Louise Lawler, Helmar Lerski, 
Julia Scher [20/5 tot 6/8] ❑ ‘Don’t Shrink 
Me to the Size of a Bullet ‘ – Hiwa K [2/6 
tot 13/8]❑ ‘Limits to Growth’ – Nicholas 
Mangan [2/6 tot 13/8]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u
❑ ‘Architect, Artist, Visionary’ – 
Friedrich Kiesler (1890-1965) [tot 11/6] 
❑ ‘Enjoy Your Life!’ – Juergen Teller [tot 
3/7] ❑ ‘The Luther Effect Protestantism 
– 500 Years in the World’ [tot 5/11] 
❑ ‘Foto.Kunst.Boulevard.’ [tot 9/7] 
❑ ‘Franz Kafka. The entire Trial’ [30/6 
tot 28/8]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42  
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ ‘The Field Has Eyes. Images of the 
Surveillant Gaze’ [tot 2/7] ❑ ‘Watching 
You, Watching Me: A Photographic 
Response to Surveillance’ [tot 2/7] 
❑ ‘Seen By #8. A chain of parasites, 
guests, and hosts emerge …’ [tot 2/7]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 – 030.280.70.20  
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Conditions of Political Choreography’ 
[16/6 tot 17/6]

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

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06  
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ‘Drawing in the Dark’ – Shilpa Gupta 
[tot 16/7] ❑ ‘WYHIWYG / What You 
Hear Is What You Get’ [tot 16/7]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479  
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, 
zo 11-18u
❑ ‘Partners in Design – Bauhaus-
Pioniere in Amerika’ – Alfred H. Barr Jr. 
and Philip Johnson [tot 23/7]

Bochum

Situation Kunst (für Max Imdahl)
Nevelstr. 29c (im Parkgelände von Haus 
Weitmar) – 0234 3228523  
wo-vr 14-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Transitional Regions’ – Nico Joana 
Weber [tot 27/8]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36  
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ Nick Relph [tot 25/6]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228 91 71 200  
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘Art and capitalism from 1967 to 
2017’ – Katharina Sieverding [tot 16/7] 
❑ ‘Comics! Mangas! Graphic Novels!’ 
[tot 10/9]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60  
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ Lundahl & Seitl [tot 28/5] 
❑ ‘About Painting. Early works’ – 
Gerhard Richter [15/6 tot 1/10]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Dejima. Concepts of In- and 
Exclusion’– Arno Auer, Marianna 
Christofides, Šejla Kameric, Rory Pilgrim, 
Anna Munteanu Riminic… [20/5 tot 6/8]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24  
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘In the Name of the Lily: French 
Printmaking in the Age of Louis XIV’ 
[tot 28/5] ❑ ‘Auguste Rodin. 
Masterpieces on the 100th Anniversary 
of the Artist’s Death’ [tot 3/9] 
❑ ‘Franz Radziwill and Bremen’ [tot 9/7] 
❑ ‘Auto Vision: Media Art from Nam 
June Paik to Pipilotti Rist’ [tot 3/9] 
❑ Fernando Bryce [1/7 tot 19/11]

Brühl

Max Ernst Museum
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1 
022 32 57 93 0  
di-zo 11-18u
❑ ‘Jürgen Klauke -Selbstgespräche / 
Zeichnungen 1970 – 2016’ [tot 16/7]

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 6/8] ❑ ‘Life Size. 
Lebensgröße’– Jana Sterbak [tot 11/6] 
❑ Christian Keinstar [tot 18/6] 
❑ Erwin Wurm [7/7 tot 29/10]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11  
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ David Schnell [tot 18/6] 
❑ Erwin Wurm [7/7 tot 3/9]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561  
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Niki de Saint Phalle und das Theater 
– At Last I Found the Treasure’ [tot 2/7]

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)[tot 28/5]

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) 
[tot 11/6] ❑ ‘Gravity on a journey’ – 
Leunora Salihu [tot 10/9] ❑ ‘Artist’s 
Rooms’ – Pamela Rosenkranz, 
Hans-Peter Feldmann, Imi Knoebel, 
Diango Hernández, Alexandra Bircken 
[tot 31/3/2018] ❑ ‘Artist’s Rooms’ – 
James Turrell, Pamela Rosenkranz, 
Hans-Peter Feldmann, Imi Knoebel, 
Alexandra Bircken… [tot 31/3/2018]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130  
di-za 12-17u
❑ ‘Metamorphosis’ – Habima Fuchs, 
Thomas Helbig, Renaud Jerez, Kris 
Lemsalu, Mary-Audrey Ramirez [tot 
27/5]❑ ‘Contemporary Ruins’ – Francis 
Alÿs, Clemens Botho Goldbach, Gordon 
Matta-Clark, Manit Sriwanichpoom, 
Dorothee Albrecht… [23/6 tot 1/10]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b 
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Tremors’ – Malte Bruns [tot 11/6]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u
❑ ‘Mur Brut 09: Bastian Hoffmann’ [tot 
25/6] ❑ ‘Wirtschaftswerte / 
Museumswerte’ – Joseph Beuys, Jef 
Geys, Hanne Darboven, Nam June Paik, 
Imi Knoebel, Dieter Roth… [tot 18/6]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23  
di-zo 11-18u
❑ ‘Protekto.x.x 5.5.5.1 Precipitation’ 
– Johannes Paul Raether [tot 18/6]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60  
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘A feast for the eyes with Abraham 
Mignon. 17th to 20th century still lifes 
from the collection’ [tot 2/7] 
❑ ‘Idea et inventio.. Italian drawings of 
the 15th and 16th centuries’ [tot 18/6] 
❑ Lucas Cranach [tot 30/7] ❑ ‘Beauty is 
a rare thing. Art in Balance. From 
Buchheister to Serra’ [tot 30/7]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444  
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, 
za-zo 10-18u
❑ Maria Lassnig [tot 21/5] 
❑ ‘Die Editionen’– Gerhard Richter [tot 
30/7] ❑ ‘Retouched’– Bogomir Ecker, 
Sebastian Riemer, Thomas Ruff [tot 5/6] 
❑ ‘San Francisco 1967. Posters from the 
Summer of Love’ [9/6 tot 3/9] ❑ ‘RAF 
– No Evidence / Kein Beweis’ – Arwed 
Messmer [9/6 tot 3/9] ❑ ‘The Politics of 
Selection’ – Peggy Buth [9/6 tot 3/9]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640  
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘Malerei 1946-1957, eine Werkschau’ 
– Allan Kaprow [tot 28/5] ❑ ‘Stories in 
Your Mind’ – Natalie Czech, Jonas 
Dahlberg, Christian Jankowski, Sven 

Johne, Katrina Palmer, Maximilian 
Schmoetzer [tot 28/5]❑ ‘Alberto 
Zamora Ruiz – it’s happening!’[tot 28/5] 
❑ ‘Soul Blindness’ – JAK [18/6 tot 27/8]

Frankfurt am Main

Deutsches Architektur-Museum – DAM
Schaumainkai 43 – 069-212 38844  
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Making Heimat. Germany, Arrival 
Country’ [tot 10/9] ❑ ‘Architekturbild 
– European Architectural Photography 
Prize 2017: Grenzen \ Borders’ [tot 6/8]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di-zo 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Single Mother Songs from the End of 
Nature’ – Melanie Bonajo [1/6 tot 27/8]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47  
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Tomorrow must not be like yesterday’ 
– Claudia Andujar [tot 25/6] ❑ ‘Primary 
Structures. Masterworks of Minimal 
Art’[tot 13/8] ❑ ‘Kinetic Painting’ – 
Carolee Schneemann [31/5 tot 24/9] 
❑ ‘Deutsche Börse Photography 
Foundation Prize 2017’[29/6 tot 17/9]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel  
069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Slide show’ – Sirah Foighel Brutmann 
and Eitan Efrat, Susanne Kriemann, 
Yutaka Sone [tot 11/6]

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 [tot 5/6] ❑ Lena Henke [tot 
30/7]❑ Peter Saul [2/6 tot 3/9] 
❑ ‘Peace’ – Jan de Cock, Minerva 
Cuevas, Isabel Lewis, Katja Novitskova, 
Agnieszka Polska… [1/7 tot 24/9]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234  
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Photographs Become Pictures’ – 
Thomas Ruff, Andreas Gursky, Candida 
Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff… [tot 
13/8] ❑ ‘Géricault to Toulouse-Lautrec 
– French Lithographs of the Nineteenth 
Century’ [22/6 tot 10/9]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44  
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘Site Visit’ – Our Playground, Susanne 
M. Winterling, Dominik Sittig, Harm van 
den Dorpel, Angela Jerardi und Antonia 
Lotz… [tot 23/7]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0  
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Max Pechstein. A Modern Artist’ 
[20/5 tot 3/9]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50  
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Gepackte Zeit’ – Hanne Darboven [tot 
3/9] ❑ ‘Umbra’ – Viviane Sassen [tot 
20/8]❑ ‘Pathos als Distanz’ – Andreas 
Mühe [19/5 tot 20/8] ❑ ‘Installations’ 
– Bill Viola[2/6 tot 10/9]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12  
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Drawing Rooms. Trends in 
Contemporary Graphic Art – PART II’ 
[tot 21/5] ❑ ‘Waiting. Between Power 
and Possibility’ – Bruce Nauman, Paul 
Graham, Jirí Kovanda, Ceal Floyer, Tobias 
Zielony…[tot 18/6] ❑ ‘The Poetry of 
Venetian Painting’ [tot 21/5] 
❑ ‘Woodcuts From The Age Of Titian’ 
[tot 21/5] ❑ ‘Honey, I rearranged the 
collection. #2 Help Me Hurt Me. 
Between Care and Cruelty’ [tot 
7/1/2018]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57  
di-zo 12-18u
❑ ‘Jed Martin – Die Karte ist 
interessanter als das Gebiet’ – Eva 
Kot›átková, Iris Häussler, Stefan Vogel, 
Anne Müller… [tot 18/6] ❑ ‘Best & 
Boldest #2: Precious Provincials’ – 
Georgia Gardner Gray [tot 18/6] 
❑ ‘You You You’ – Liz Magor [1/7 tot 3/9] 
❑ Prem Sahib [1/7 tot 3/9]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘Production. Made in Germany Drei’ 
[3/6 tot 3/9]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021 99 44 30 0  
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘The Inner Skin. Art and Shame’ – Eva 
Kotátková, Rineke Dijkstra, Louise 
Bourgeois, Michaël Borremans, Berlinde 
De Bruyckere… [tot 4/6] ❑ ‘Cracks in 
Reality’ – Gavin Turk / Jens Wolf [tot 
25/6]❑ ‘Suspended Territories. Artists 
from Middle East and North Africa’ 
[24/6 tot 24/9]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226  
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘Gemeinschaftsarbeiten / Society 
Pieces’– Michael Dreyer [19/5 tot 20/8] 
❑ ‘Quantum Attentiveness’ – Elke 
Marhöfer & Mikhail Lylov [19/5 tot 
20/8]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0  
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘AppArtAward 2016 – Highlights’ [tot 
15/7] ❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12] 
❑ ‘Facing the Future. Art in Europe 
1945–1968’ [tot 28/5] ❑ ‘Black 
Matters’ – Aldo Tambellini [tot 6/8] 

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43  
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘De Wand: Abdalla Omari’ [tot 10/9] 
❑ ‘All Things Shining’ – Yannick 
Ganseman[tot 21/5] 
❑ ‘Bohemian Grove’ – John Knight [tot 
21/5] 
❑ Katrin Kamrau [21/5 tot 8/7] 
❑ ‘In de wind’ – Kasper Bosmans[21/5 
tot 10/10]

Tielt

Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 – 051/42 82 20  
do-zo 14-17u
❑ ‘Disclosure’ – Johan Laethem, 
Stéphanie Leblon, Koen Broucke, Sarah 
Westphal [tot 21/5]

Veurne

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78  
za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Accrochage collectif’ – Lisa 
Spillebeen, Eddy Walrave, Rémi 
Bourquin, Rita Vansteenlandt, Roman 
Strobl [tot 30/6]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10  
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ Anna Barriball & Hannelore Van 
Dijck[tot 11/6] 
❑ Ria Verhaeghe [tot 30/6]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963  
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Avonden in Avondland’ – Gery De 
Smet [tot 21/5] ❑ ‘There is no Mountain 
high enough’ – Tim Volckaert [tot 21/5] 
❑ ‘Summer Show – werk in permanentie 
van de vaste kunstenaars’ – Anna Lange, 
Gery De Smet, Haider Jabbar, Luk 
Berghe, Merlyn Paridaen [15/6 tot 3/9]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82  
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ ‘Identities’ – Cathérine Claeyé, Jo De 
Smedt, Arpaïs Du Bois, Lola Lasurt, 
Stefaan Vermuyten [tot 11/6]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58  
za–zo 14–18u
❑ ‘On the other side of the fence’ – 
Michiel Ceulers / Mathias Preenen [tot 
21/5] ❑ ‘It Works Like That’ – Florin 
Buta [11/6 tot 9/7] ❑ ‘intarsia’ – P.B. 
Van Rossem [11/6 tot 9/7]

Wijnegem

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
Stokerijstraat 19 – 0477 88 80 60  
wo-za 13-17u of op afspraak
❑ Michel Mouffe [18/5 tot 14/7]

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
Abteigarten 6 – 02408 6492  
do-za 14-18u, zo 12-18u
❑ ‘Against representation – interventions 
about architecture’ – Clemens Botho 
Goldbach, Frauke Dannert, Christian 
Odzuck, Adrien Tirtiaux [tot 24/9]

Ludwig Forum für Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 
0241 180 71 04  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘The Appearance of That Which 
Cannot be Seen’ – Armin Linke [tot 
18/6] ❑ ‘Visual Screams – The Aachen 
mural painter Klaus Paier’ [tot 1/10] 
❑ ‘As a Matter of Fact’ – Erik Levine 
[19/5 tot 24/9] ❑ ‘Aachen Art Prize 
2016: Thinking Action’ – Franz Erhard 
Walther [2/6 tot 29/10]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55  
di-zo 14-18u
❑ Plamen Dejanoff [tot 21/5] 
❑ ‘Bunt ist meine Lieblingsfarbe. 
Architektur im Foto’[2/6 tot 10/6] 
❑ ‘Being Close’ – TRIPOT [18/6 tot 30/7] 
❑ ‘Nature Canibalia’ [18/6 tot 30/7]

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
❑ Sigmar Polke (1941–2010) [tot 25/6] 
❑ Rodney Graham [8/7 tot 26/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50  
di-zo 10-18u
❑ Sergej Jensen [tot 18/6]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000  
11-21u
❑ ‘Otto Bartning (1883–1959). 
Architekt einer sozialen Moderne’ [tot 
18/6] ❑ ‘Käthe Kollwitz Prize 2017’ 
– Katharina Sieverding[12/7 tot 27/8]

Bauhaus-Archive/Museum of Design
Klingelhöferstraße 13 – 030.254.002.43  
wo-ma 10-17u
❑ ‘Bauhaus in Motion’ [tot 8/1/2018] 
❑ ‘Thingness’ – Jasper Morrison [tot 
23/10]
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on art events. Une sélection d’œuvres 
vidéo de la collection Argos – Centre for 
Art and Media, Bruxelles’ [31/5 tot 31/7] 
❑ ‘Love is the Institution of Revolution’ 
– Mikhail Karikis [1/7 tot 15/10]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1  
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ Tony Cragg [tot 3/9] ❑ ‘Hard to picture 
– A tribute to Ad Reinhardt’ – Luis 
Camnitzer, Sara Cwynar, Judith Hopf, 
Kerry James Marshall, Álvaro Oyarzún, 
Lili Reynaud-Dewar, Olav Westphalen 
[17/6 tot 21/1/2018] ❑ ‘Psychic’ – 
Martin Eder [17/6 tot 3/9] ❑ ‘Double 
Coding’ – Andrea Mastrovito, Danh Vo, 
Ciprian Muresan, Mel Chin… [17/6 tot 
10/9] ❑ Mary Reid Kelley [17/6 tot 10/9]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80  
di-zo 11-17u
❑ ‘De laatste avant-garde. Radicaal 
design in Italië 1966-1988’ [tot 11/6] 
❑ ‘Factory Records – visuele 
tegencultuur van de jaren tachtig’ [20/5 
tot 5/11] ❑ ‘Future Bodies. Bart Hess 
2007-2017’ [24/6 tot 1/10]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in 
Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30  
di-zo 11-17u
❑ ‘De Kleuren van De Stijl’ – Piet 
Mondriaan, Bart van der Leck, Gerrit 
Rietveld, Georges Vantongerloo, Josef 
Albers, Jasper Johns, Yves Klein, Joseph 
Kosuth, Katja Mater… [tot 3/9]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38  
di-zo 11-17u
❑ ‘Radicale Sociale Animale Talen’ – 
Gabriel Lester / Polylester, Erik Van 
Lieshout, Richard Niessen, Navid Nuur, 
Raphaela Vogel… [27/5 tot 24/9]

Amsterdam

andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37  
wo-za 13-18u
❑ ‘Far from the Madding Crowd’ – Dan 
Asher [tot 10/6] 
❑ ‘Variable Weather’ – Helen Mirra  
[17/6 tot 29/7]

De Appel (acts)
Broedplaats Lely, Schipluidenlaan 12 
0 206 255 651  
di-a 12-18u
❑ ‘Available Spaces: presentatie van 
twee reeksen tekeningen’ – Christine Sun 
Kim[tot 20/8]

❑ ‘The Smell of Ink’ – Hansjörg Mayer 
[tot 2/7] ❑ ‘For anyone reading this 
there is nothing left to fear’ – Nanni 
Balestrini [tot 25/6] ❑ ‘Soon/Just/Now. 
Gerhard Rühm als Intermediapionier’ 
[tot 9/7] ❑ ‘Architecture of the Alphabet’ 
[tot 18/6] ❑ Markus Lüpertz [tot 20/8] 
❑ ‘// supraliminal’ – DJ Spooky and Greg 
Niemeyer [tot 31/12] ❑ ‘Infosphere. Die 
Transformation der Dinge in Daten’ [26/5 
tot 3/9] ❑ ‘Hybrid Layers’– Yuri 
Pattison, Aleksandra Domanovic, Daniel 
Keller, Anne de Vries, Katka 
Novitskova… [3/6 tot 7/1/2018]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010  
di-zo 11-17u
❑ ‘Inside Intensity. The Anniversary 
Show’– Marcel Dzama, Klara Lidén, 
Peter Friedl, Magali Reus, Pablo 
Helguera… [20/5 tot 10/9]

Köln

Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 
0221 21 70 21  
di-zo 11-18u
❑ ‘Sailor’ – Avery Singer [tot 11/6] 
❑ ‘The Beads & Other Objects’ – Danny 
McDonald[tot 11/6]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165  
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Henri Cartier-Bresson and Heinz 
Held: People with Pictures’ [tot 20/8] 
❑ ‘Wolfgang Hahn Prize 2017 – Trisha 
Donnelly’ [tot 30/7] ❑ ‘Here and Now: 
Reena Spaulings’ [3/6 tot 27/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 – 0221.226.24.33  
do-di 14-19u, wo gesloten
❑ ‘Berliner Secession und Russisches 
Ballett: Ernst Oppler (1867-1929)’ [tot 
28/1/2018] ❑ ‘Blick in die Sammlung: 
Industrie als Motiv’ – Piet Zwart, Bernd 
und Hilla Becher, August Sander, Peter 
Weller, Paul Wolff… [tot 30/7] 
❑ ‘Unveiling a Secret’ – Emil Otto 
Hoppé (1878–1972)[tot 30/7]

Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 – 0221.221.221.19  
di-zo 10-18u / 1ste en 3de do: 10-22u
❑ ‘Sunny with Cloudy Intervals. Natural 
Spectacles in Netherlandish Painting’ [1/6 
tot 4/2/2018] ❑ ‘1917 – In Memory of 
Luise Straus–Ernst. The Reconstruction of 
her War Exhibition at the Wallraf: ‘Alte 
Kriegsdarstellungen – Graphik des 15. bis 
18. Jahrhunderts’’ [23/6 tot 10/9]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151 97 55 80  
di-zo 11-17u
❑ ‘Die Zugezogenen’ – Elmgreen & 
Dragset[tot 27/8] ❑ ‘Mies van der Rohe 
Award 2017 – Two Flamingos Copulating 
on a Tin Roof’ – Naufus Ramírez-
Figueroa [tot 27/8]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0  
di-zo 11-17u
❑ ‘The Adventure of our Collection II’ 
[tot 1/10]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29  
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Duett mit Künstler_in. Partizipation 
als künstlerisches Prinzip’ – John Cage, 
Wolf Vostell, Hans Haacke, Vito Acconci, 
Mischa Kuball, Pierre Huyghe, Tino 
Sehgal, Davide Balula… [21/5 tot 3/9]

Mönchengladbach

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161/25.26.31  
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Stretch’ – Alexandra Bircken [tot 
25/6]❑ ‘The future of drawing is the 
computer or The New in the Etzold 
Collection – K.O. Götz Recommends New 
Media Starting 1961’ – Herbert W. 
Franke, Manfred Mohr, Frieder Nake, 
Georg Nees, K.O. Götz, François 
Morellet, Jesús Rafael Soto, Victor 
Vasarely… [9/7 tot 10/12]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115  
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Haus der Kunst – The Postwar 
Institution, 1945-1965: Archive Gallery 
2016/17’ [tot 2/7] ❑ ‘Free Music 
Production (FMP): The Living Music’ 
[tot 20/8] ❑ ‘Counter Music’ – Harun 
Farocki (1944-2014) [tot 28/5] 
❑ ‘Gift Horse’ – Hans Haacke [tot 20/8] 
❑ ‘Figure Ground’– Thomas Struth [tot 
17/9] ❑ ‘Mappa Mundi’ – Frank Bowling 
[23/6 tot 22/10]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00  
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘Mentally Yellow. High Noon’ – Maria 
Lassnig, Karla Black, Franz Ackermann, 
Isa Genzken, Charline von Heyl, Monica 
Bonvicini… [tot 8/10] ❑ ‘After the Fact 
– Propaganda in the 21st century’ – 
Harun Farocki, Hans-Peter Feldmann, 
Nancy Spero, Jonas Staal, Alfredo 
Jaar… [30/5 tot 17/9]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a  
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
26/8/2018] ❑ ‘Double Garage’ – Thomas 
Hirschhorn [tot 30/6] ❑ ‘Innovation’ 
– Kerstin Brätsch [25/5 tot 17/9]

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
❑ Werner Aisslinger [tot 17/9] ❑ ‘Artist 
Portraits. Photographs of the 1920s and 
1930s from the Ann and Jürgen Wilde 

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226  
di-zo 10-16u20
❑ Jessica Warboys [tot 3/9] 
❑ ‘That Continuous Thing. Artists and the 
Ceramics Studio, 1920 – Today’ – Peter 
Voulkos, Dora May Billington, Ken Price, 
Richard Slee, Anthea Hamilton… [tot 
3/9] ❑ Patrick Heron [26/5 tot 9/9]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ Aleksandra Domanovic [tot 11/6] 
❑ ‘Becoming Henry Moore – the artist’s 
creative trajectory from 1914 until 1930’[tot 
22/10] ❑ ‘Ghisha Koenig: Machines Restrict 
their Movement’ [25/5 tot 13/8]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23  
10-17u
❑ ‘In Focus: Tracey Emin and Francis 
Bacon’ [tot 3/9] ❑ ‘Ellsworth Kelly in 
Focus’[tot 29/5] ❑ ‘Portraying a Nation: 
Germany 1919-1933’ [23/6 tot 15/10]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre – 020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Shall I This Time Hold You?’ – Sophie 
Clements [tot 21/5] ❑ ‘The Japanese 
House: Architecture and Life after 
1945’[tot 25/6] ❑ ‘Find Yourself’ – Alex 
Mead and Jack Wates [tot 21/5]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00  
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Cagnacci’s Repentant Magdalene’ [tot 
21/5] ❑ ‘Michelangelo & Sebastiano’ 
[tot 25/6] ❑ ‘Display: Rubens and 
Rembrandt’[tot 16/7] ❑ ‘Chris Ofili: 
Weaving Magic’[tot 28/6] ❑ ‘Giovanni 
da Rimini: An Early 14th-Century 
Masterpiece Unveiled’ [14/6 tot 8/10]

Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000  
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Anthony Green RA. The Life and 
Death of Miss Dupont’ [tot 25/6] 
❑ ‘Futures Found. The Real and 
Imagined Cityscapes of Post-war Britain’ 
[tot 29/5] ❑ ‘America after the Fall: 
Painting in the 1930s’ [tot 4/6] 
❑ ‘Academicians in Focus: Fred Cuming 
RA’ [tot 16/10] ❑ ‘Only Connect. Art 
Sales at the RA’ [tot 11/9] ❑ ‘Summer 
Exhibition 2017’ [13/6 tot 20/8] ❑ ‘RA 
Schools Show 2017’ [22/6 tot 2/7]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888 – 10-18u
❑ David Hockney [tot 29/5] ❑ ‘The Tate 
Britain Commission 2017: Cerith Wyn 
Evans’ [tot 20/8] ❑ ‘Queer British Art 
1861-1967’ [tot 1/10] ❑ ‘Art Now: Lucy 
Beech and Edward Thomasson’ [tot 18/6]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87  
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ ‘The Radical Eye: Modernist 
Photography from the Sir Elton John 
Collection’ [tot 21/5] ❑ ‘Wolfgang 
Tillmans: 2017’ [tot 11/6] ❑ Giacometti 
[tot 10/9] ❑ Fahrelnissa Zeid [13/6 tot 
8/10] ❑ ‘Soul of a Nation: Art in the Age 
of Black Power’ [12/7 tot 22/10]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61  
10-17u45, vr 10-22u
❑ ‘Display: Another Russia: Post-Soviet 
Printmaking’ [tot 15/8] ❑ ‘Display: 
Silver Speaks’ [tot 2/7] ❑ ‘The History 
of Europe – Told by its Theatres’ [tot 3/9] 
❑ Rachel Kneebone [tot 14/1/2018] 
❑ ‘Designing the V&A’ [tot 31/12] 
❑ ‘Pink Floyd: Their Mortal Remains’ 
[tot 1/10] ❑ ‘V&A Illustration Awards 
2017’ [16/5 tot 20/8]❑ ‘Contemporary 
Korean Ceramics’ [19/5 tot 11/2/2018] 
❑ ‘Balenciaga: Shaping Fashion’ [27/5 
tot 18/2/2018] ❑ ‘REVEAL festival’ 
[30/6 tot 7/7]

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] ❑ ‘Archive. Q&A: Artists in 
Conversation’ – Marcel Broodthaers, 
James Lee Byars, John Cage, Bridget 
Riley, Andy Warhol, Cornelia Parker… [tot 
27/8] ❑ ‘Artists’ Film International’ – Ane 
Hjort Guttu, Mary Reid Kelley with Patrick 
Kelley [tot 28/5] ❑ ‘ISelf Collection. 
Self-Portrait as the Billy Goat’ – André 
Breton and the Surrealists, Cindy Sherman, 
Gilbert & George, Yayoi Kusama, Tracey 
Emin.. [tot 20/8] ❑ ‘Learning Matter’ – 
Emanuel Almborg [tot 20/8] ❑ ‘Artists’ 
Film International’ – Adrian Paci, Cengiz 
Tekin, Laura Horelli, Isabell Spengler, 
Gitte Villesen… [30/5 tot 30/9] 
❑ ‘The Trickle-Down Syndrome’ – Benedict 
Drew [7/6 tot 3/9] ❑ ‘A Handful of Dust’ 
– Marcel Duchamp, Walker Evans, Robert 
Filliou, Gerhard Richter, Sophie 
Ristelhueber… [7/6 tot 3/9] ❑ ‘Max Mara 
Art Prize for Women: Mamma Mia!’ – 
Emma Hart [12/7 tot 3/9]

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
❑ ‘Looking for the Clouds – Contempo-
rary Video in Times of Conflict’ [tot 29/5] 
❑ ‘Looking For The Clouds. Contempo-
rary Photography In Times Of Conflict’ 
[tot 11/6] ❑ ‘Thank you so much for the 
flowers’ – Mike Bourscheid [tot 26/11] 
❑ ‘BlackBox: Private view. Jef Cornelis 

Foundation’ [tot 31/8] ❑ ‘Globally 
Precarious. Forced Migration, Trauma 
and Remembrance in Contemporary 
Photography’ [tot 1/10] ❑ ‘Paint On. 
Dimensions of the Painterly’ – Katharina 
Grosse, Nina Könnemann, Simone 
Lanzenstiel… [tot 18/5] ❑ ‘Missing: 
‘Der Turm der blauen Pferde’ by Franz 
Marc (1913)’ – Viktoria Binschtok, 
Tatjana Doll, Slawomir Elsner, Jana 
Gunstheimer, Thomas Kilpper, Dierk 
Schmidt [tot 5/6] ❑ ‘jewelry-object-
sculpture’ – Tone Vigeland [tot 11/6] 
❑ ‘Bellinzona and more…Paintings and 
oil sketches by Johann Christian Ziegler’ 
[tot 7/8] ❑ ‘Draussen/Out There: 
Landscape Architecture in the Global 
Terrain’ [tot 20/8] ❑ ‘FUTURO. A Flying 
Saucer in Town’[2/6 tot 3/6/2018] 
❑ ‘La femme de ma vie ne m’aime pas 
encore’ – Daniel Knorr [2/6 tot 24/9]

Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 
089 95 93 96 9 – 0  
do-vr 14-18u, za 11-16u
❑ ‘FarbRaumKörper’ – Gotthard 
Graubner, Imi Knoebel, Blinky Palermo, 
Reiner Ruthenbeck [tot 14/10] 
❑ Gerwald Rockenschaub [tot 14/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60 – 089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 11-22u
❑ ‘Manifesto’ – Julian Rosefeldt [tot 
21/5]❑ ‘Design, Revolte, Regenbogen’ – 
Willy Fleckhaus [1/6 tot 10/9] 
❑ Abbas Akhavan [29/6 tot 1/10]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60  
di-zo 13-17u
❑ ‘Form, Farbe, Form’ – Matthias 
Klepgen, Alfred Olschewski, Hans-
Werner Padberg, Bernhard Pfitzner, 
Josef Schwaf [tot 10/9]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157  
di-zo 11-19u
❑ ‘Surplus of Myself’ – Tom Burr [10/6 
tot 1/10]

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0  
dagelijks 10-18u
❑ ‘Japanese Painting.Works from the 
Viktor and Marianne Langen 
Collection’[tot 20/8] 
❑ ‘Thousand Suns for a Lonely Man’ 
– Carolin Eidner [tot 20/8]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53  
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Salad Days’ – Benjamin Houlihan [1/6 
tot 13/8] 
❑ Mona Ardeleanu [1/6 tot 13/8]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69  
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘ANTI-POP’ – Boris Lurie 
(1924-2008)[tot 18/6] ❑ ‘Hexagonal 
Water Pavilion’ – Jeppe Hein [1/7 tot 
10/9] ❑ ‘Keine Schatten im Paradies’ – 
Peter Buggenhout[14/7 tot 24/9]

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
Hans-Arp-Allee 1 – 2228 9425 16  
di-zo 11-18u
❑ ‘Ready For The Stage Act 2 
(1600-1900)’ – Bernardo Bellotto, Karl 
Friedrich Thiele, François Rousseau, 
Pietro Longhi, Johann Joachim Kändler, 
Henri (de) Gissey… [tot 11/6] ❑ ‘Henry 
Moore (1898–1986). Vision. Creation. 
Obsession’ [28/5 tot 7/1/2018]

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] ❑ ‘6 x Francis Bacon 
… and other highlights of the 
Lambrecht-Schadeberg Collection’ [tot 
31/12] ❑ ‘13th Rubens Prize of the City 
of Siegen’ – Niele Toroni [2/7 tot 15/10]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ Melanie Dorfer [tot 17/9] ❑ ‘Konkrete 
Anliegen. Sammlung Teufel’ – Mark 
Francis, Josef Albers, Richard Paul Lohse, 
Max Bill, Bridget Riley… [tot 10/9] 
❑ ‘Kubus. Sparda-Kunstpreis’ – Leni 
Hoffmann, Myriam Holme, Corinne 
Wasmuht [tot 18/6]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Flora Awakening’ – van Gogh, 
Cézanne, Manet, Vallotton, Renoir… [tot 
18/6] ❑ ‘To the Other End of the World. 
Japan and the European Masters of 
Modernism’ [tot 18/6] ❑ ‘The Great 
Graphic Boom. Amerikanische Graphik 
1960-1990’ [14/7 tot 5/11] 
❑ ‘Pop Unlimited’ [14/7 tot 5/11]

Württembergischer Kunstverein
Schlossplatz 2 – 0711.22.33.70  
di, do-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Tito’s Bunker’ – Edith Dekyndt, Dan 
Perjovschi, Olga Chernysheva, Susanne 
Kriemann… [27/5 tot 6/8]

Ulm

Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 – 0731.161.77.00  
ma-za 10-18u, do 10-20u, zo 11-18u
❑ ‘Bilder aus Nordkorea – Fotografien’ 
– Nathalie Daoust, Reinhard Krause, 
Julia Leeb [tot 18/6] 
❑ ‘Herr Bickford entdeckt ein neues 
Land’ – Bruce Bickford [tot 18/6]

De Ateliers
Stadhouderskade 86 – 020.673.93.59  
dagelijks 12-18u
❑ ‘Offspring 2017: Deep State. Curated 
by Lara Almarcegui and Martijn 
Hendriks’ [17/5 tot 28/5]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14  
ma-vr 10-18u, za-zo 13-18u
❑ ‘On Alchemy and Magic’ – Tobias 
Revell, Frederik De Wilde, Femke 
Herregraven, RYBN.ORG, Natalie Kane, 
Verena Friedrich[tot 2/7]

De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84  
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ ‘We may have all come on different 
ships, but we’re in the same boat now’ 
– Sarah van Sonsbeeck [19/5 tot 17/9]

De School
Doctor Jan van Breemenstraat 1  
020 737 3197  
di-za 17-22u en tijdens clubavonden
❑ ‘De Appel (acts): Close Readings, 
video-installatie ‘ – Christine Sun Kim 
[8/6 tot 9/7] 
❑ ‘De Appel (acts): Classified Digits, 
video’ – Christine Sun Kim en Thomas 
Mader [8/6 tot 9/7]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400  
dagelijks 10-19u
❑ ‘Martin Scorsese – The Exhibition’ 
[25/5 tot 3/9]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, 
za-zo 10-18u
❑ ‘Matter’ – Daisuke Yokota [tot 4/6] 
❑ ‘Los Alamos (1966-1974)’ – William 
Eggleston [tot 7/6] 
❑ ‘Collectivism. Collectives and their 
quest for value’ – Dead Darlings, De 
Fotokopie, #Dysturb, Invisible Border, 
8Ball Community [tot 18/6] ❑ ‘Foam X 
African Artists’ Foundation’ [19/5 tot 
27/8] ❑ ‘Out of Camp ‘ – Adam Jeppesen 
[16/6 tot 27/8] 
❑ ‘I Am You. Selected works 1942-1978’ 
– Gordon Parks [16/6 tot 6/9] 
❑ ‘No Joke ‘– Asger Carlsen & Roger 
Ballen [23/6 tot 27/8]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36  
wo-za 12-18u
❑ ‘In Times of Bigotry’ – Katinka Lampe 
[tot 3/6]

Galerie Van Gelder
Planciusstraat 9 A – 020/627.74.19  
di-za 13-17u30
❑ Voebe de Gruyter [27/5 tot 2/7] 
❑ Jaap Kroneman [27/5 tot 2/7]

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 

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69  
di-zo 11-18u
❑ ‘Between the devil and the deep blue 
sea’ – Pieter Hugo [tot 23/7] ❑ ‘Out of the 
Ordinary’ – Hans op de Beeck [tot 3/9]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22  
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Waffle falling over. Internetmeme – 
Kulturalisierung des Gewöhnlichen’ [tot 6/8]

Frankrijk
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] ❑ ‘Leviathan-main-
toth’ – Ernesto Neto [tot 21/8] ❑ ‘Jardin 
infini. De Giverny à l’Amazonie’ – 
Dominique Gonzalez-Foerster, Laurent 
Grasso, Rebecca Horn, Yayoi Kusama…
[tot 28/8] ❑ ‘Fernand Léger. Le Beau 
est partout’ [20/5 tot 30/10]

Paris

Centre Pompidou
Place Georges Pompidou – 01 44 78 12 33 
wo-ma 11-21u (sluiting kassa: 20u / 
gesloten op di / do 11-23u
❑ ‘Musée national d’art moderne. 
Nouvelle présentation des collections 
modernes (1905-1965)’ [tot 30/12] 
❑ ‘Accrochage: Histoire de l’Atelier 
Brancusi’ [tot 30/6] ❑ ‘La fabrique 
d’exils’ – Josef Koudelka [tot 22/5] 
❑ ‘Mutations-Créations / Imprimer le 
monde’ [tot 19/6] ❑ ‘Mutations-
Créations / Ross Lovegrove’ [tot 3/7] 
❑ Walker Evans[tot 14/8] 
❑ ‘Anarchéologies’ [15/6 tot 11/9] 
❑ David Hockney [21/6 tot 23/10]
❑ Fred Forest [12/7 tot 28/8]

Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 – 01 42 18 56 50  
di 11-22u, wo-zo 11-20u
❑ ‘Autophoto – De 1900 à nos jours’ [tot 
24/9]

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
❑ ‘Art Afrique. Le nouvel atelier’ – Seni 
Awa Camara, Pascale Marthine Tayou, 
Seydou Keïta, John Goba, Barthelemy 
Toguo… [tot 28/8]

Grand Palais
Avenue Winston-Churchill – 01.44.13.17.17  
wo 10-22u, do-ma 10-20u / Grand 
Palais, Nef: ma,wo,zo: 10-19u, 
do-za 10-22u
❑ ‘Jardins’ – Dürer, David, Klimt, Monet, 
Cézanne, Picasso, Matisse… [tot 24/7] 
❑ Auguste Rodin (1840-1917) [tot 31/7]

Institut du Monde Arabe
1 Rue des Fossés-Saint-Bernard 
01 40 51 38 38  
di-vr 10-18u, za-zo 10-19u
❑ ‘100 Masterpieces of Modern and 
Contemporary Arab Art. The Barjeel 
Collection – curated by Philippe Van 
Cauteren’ [tot 2/7]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41  
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Video ergo sum’ – Peter Campus [tot 
28/5] ❑ Eli Lotar (1905-1969) [tot 
28/5] ❑ ‘Somniculus’ – Ali Cherri [tot 
28/5] ❑ ‘Instruments’ – Ismaïl Bahri 
[13/6 tot 24/9] ❑ ‘La vie folle’ – Ed van 
der Elsken [13/6 tot 24/9] ❑ Oscar 
Murillo [13/6 tot 24/9] ❑ Willy Ronis 
(1910-2009) [27/6 tot 29/10]

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
❑ ‘L’art est une fête !’ – Karel Appel [tot 
20/8]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14  
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Au-delà des étoiles. Le paysage 
mystique de Monet à Kandinsky’ [tot 
25/6] ❑ ‘Portraits de Cézanne’ [13/6 tot 
24/9]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07  
wo-ma 9-18u
❑ ‘Masterpieces from Bridgestone 
Museum of Art of Tokyo, Collection 
Ishibashi Foundation’ [tot 21/8]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50  
wo-ma 9-18u, wo/vr 9-21u45
❑ ‘Corps en mouvement. La danse au 
musée’ [tot 3/7] ❑ ‘Vermeer et les 
maîtres de la peinture de genre’ [tot 
22/5] ❑ ‘Valentin de Boulogne. 
Réinventer Caravage’ [tot 22/5] 
❑ ‘Chefs-d’oeuvre de la Collection 
Leiden: Le siècle de Rembrandt’ [tot 
22/5] ❑ ‘Dessiner le quotidien. La 
Hollande au Siècle d’or’ [tot 12/6]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13  
01.47.23.38.86  
wo-ma 12-24u
❑ Emmanuelle Lainé [tot 10/9] 
❑ Gareth Nyandoro [14/6 tot 10/9] 
❑ Hayoun Kwon [14/6 tot 10/9] 
❑ Taloi Havini [14/6 tot 10/9] 
❑ ‘Dioramas’ [14/6 tot 10/9] 
❑ ‘The Dream of Forms’ [14/6 tot 10/9]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00  
di-zo 10-18u
❑ ‘Baroque during the Enlightenment. 
18th Century Masterpieces in Paris 
Churches’[tot 16/7] ❑ ‘From Watteau to 
David. The Horvitz collection’ [tot 9/7]

Curated by Lara Almarcegui and Martijn Hendriks / 
Opening Tuesday 16 May 2017, 6–8pm /  Exhibition 
17–28 May 2017 /  Open daily 12–6pm /  De Ateliers / 
 Stadhouderskade 86, Amsterdam /  www.de-ateliers.nl
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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’ [tot 17/9]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020 531 89 89  
di-zo 11-18u
❑ Jeff Cowen [tot 4/6] 
❑ ‘In Egypt / Travellers and 
Photographers, 1850–1900’[tot 4/6] 
❑ ‘Revealing Reality’ – Andres Serrano 
[10/6 tot 3/9] ❑ ‘Ceylon’ – Lionel Wendt 
(1900–1944) [10/6 tot 3/9] 
❑ ‘Chimaera’ – Juul Kraijer [10/6 tot 3/9]

Kunstverein
Gerard Doustraat 132 – (0) 20 3313203  
do-za 13-17u
❑ ‘Salon Hang’ [tot 10/6]

Lola Lik
H.J.E. Wenckebachweg 48  
10-18u
❑ ‘Oplossing of Utopie? Ontwerpen voor 
vluchtelingen – i.s.m. het Stedelijk 
Museum’ [20/5 tot 3/9]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b 
020 3318311 
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Inside Outside’ – Maze de Boer [tot 28/5] 
❑ ‘SummerShow 2017’ [2/7 tot 30/7]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879  
do-zo 14-18u
❑ ‘Scripting Anticlockwise’ – Francesco 
Pedraglio [tot 4/6] ❑ ‘Go to the 
hardware store and have a museum 
experience – act 3/3’ – Lisa Sudhibhasilp 
[tot 4/6]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537  
wo-za 13-18u
❑ ‘Perpetuum / 3Dinstallaties, film/
videowerken en tekeningen’ – Agniet 
Snoep, Alexa Meyerman, Olphaert den 
Otter, Bas Ketelaars [tot 1/7]

RongWrong
Bantammerstraat 2 – 06 15958731  
za-zo 14-18u
❑ ‘Like the deserts miss the rain – 
curated by Judith Vrancken’ – Beny 
Wagner [tot 28/5]

Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
wo-za 13-18u 
❑ ‘Traces’ – Adam Colton, Alan Johnston, 
Caro Jost, Stanislav Kolibal [tot 27/5]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11  
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘De Stijl at the Stedelijk’ [tot 21/5] 
❑ ‘Camera in love’ – Ed van der Elsken 
[tot 21/5] ❑ ‘Transgressions’ – Nalini 
Malani[tot 18/6] ❑ ‘Chris Beekman, de 
afvallige van De Stijl’ [tot 17/9] 
❑ ‘Social Synthetic’– Seth Price [tot 
3/9] ❑ ‘High in Amsterdam – The sky of 
Amsterdam’ – Jana Euler [20/5 tot 
15/10] ❑ ‘Oplossing of Utopie? 
Ontwerpen voor vluchtelingen i.s.m. 
creatieve broedplaats Lola Lik’ [20/5 tot 
3/9] ❑ Edward Krasinski [24/6 tot 
15/10] ❑ Zanele Muholi [8/7 tot 15/10]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00  
dagelijks 9-19u, vr 9-22u, za 9-21u
❑ ‘Prints in Paris 1900. Van elitair tot 
populair’ [tot 11/6] ❑ ‘Van Gogh, 
Rousseau, Corot: In het bos’ [7/7 tot 10/9]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07  
wo-za 12-18u (of na afspraak)
❑ ‘Kinetische Werken en Lichtobjecten 
1970-1990’ – Frans Mossou (1936) [tot 
27/5] ❑ ‘First Choice: Sol Lewitt, Alan 
Charlton, Jannis Kounellis, Carel Visser’ 
[10/6 tot 1/7]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43  
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Waag Society, “Trust me, I’m an 
Artist”’– Martin O’Brien, Gina Czarnecki 
& John Hunt, Anna Dumitriu, Spela 
Petric, Jennifer Willet & Kira O’Reilly, 
Howard Boland, Erich Berger & Mari 
Keto [tot 25/6]

Arnhem 

Museum Arnhem 
Utrechtseweg 87 – 026.351.24.31  
di-zo 11-17u
❑ ‘What’s New?’ – Barbara Visser, L.A. 
Raeven, Patricia Kaersenhout, Anuschka 
Blommers & Niels Schumm, Yael 
Davids…[tot 31/12] 
❑ ‘Keramiek uit de Arnhemsche 
Fayencefabriek’ [tot 11/6] 
❑ ‘There is a crack in everything, that’s 
how the light gets in’ – Merlijne Marell 
[tot 11/6] 
❑ ‘Pierre Janssen – In de greep van de 
kunst ‘ [tot 15/10] 
❑ ‘Spelenderwijs / mode, kunst, design 
– kunstenaarsduo RAVAGE’ [27/5 tot 
15/10] ❑ ‘Syrian Elsewhere’ – Mohan 
Dehne [16/6 tot 27/8]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16  
do-zo 13-17u
❑ ‘Trans-Constructie’ – Amanda van Wijk 
en Tobi van Ringen [11/6 tot 2/7]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27  
di-zo 11-17u
❑ ‘Kunst = een veelkoppige draak. 
Verleden, heden en toekomst van 
Kunstenaarscentrum Bergen’ [tot 5/6] 
❑ ‘Bouwen op Geloof. Kerkhistorie van 
Egmond, Bergen en Schoorl’ [tot 29/10] 
❑ ‘Jaap Veldheer (1866-1954), reiziger 
in grafiek’ [21/5 tot 27/8] 
❑ ‘Het Zalig Nietsdoen’ – Marijke van 
Warmerdam, Claire Harvey, Ryan 
Gander, Tanja Ritterbex, Roman Signer… 
[18/6 tot 24/9]

Delft

38CC
Hooikade 13 – 06 381 29 525  
wo-zo 13-17u
❑ ‘Utopia?’ – Alicia Framis, Rob 
Voerman, Anne de Vries [tot 9/7]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com  
do-zo 13-18u
❑ ‘En dat ook’ – Bram De Jonghe [19/5 
tot 2/7]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44  
di-zo 11-18u 
❑ ‘De laatste dagen van de Romanovs’ 
– Pierre Gilliard (1879-1962) [tot 11/6] 
❑ ‘I’m OK – You’re OK’ – Mariken 
Wessels[tot 11/6] ❑ ‘gameboy camera-
man’ [tot 10/9] ❑ ‘There are no failed 
photographs’– Gerard Fieret 
(1924-2009) [20/5 tot 10/9]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ ‘Schilderijen’ – Erik Pape, Ronald 
Versloot [tot 11/6]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-za 11-17u
❑ ‘Kosmische en aardse verkenningen’ 
– Rinke Nijburg en Ton Kraayeveld, Amos 
Mulder, Sara Rajaei [tot 24/6] 
❑ ‘Zomerbeelden met kunstenaars van 
NI en gasten’ [1/7 tot 26/8]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33  
di-zo 11-18u
❑ ‘Weird Science’ – Folkert de Jong [tot 
20/8]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11  
di-zo 10-17u
❑ ‘The End of an Age’ – Paul Graham, 
Rineke Dijkstra, Thomas Struth, Thomas 
Ruff [tot 3/9] ❑ ‘Piet Mondriaan en Bart 
van der Leck – De uitvinding van een 
nieuwe kunst’ [tot 21/5] ❑ ‘De jonge 
virtuoos Peter Vos Grafiek – Tekeningen 
en getekende brieven 1952-1970’ [tot 
21/5] ❑ Lee Bontecou [tot 2/7] 
❑ ‘The Carbon War Room’ – Raquel 
Maulwurf [tot 18/6] ❑ ‘Rumoer in de 
stad. De schilders van Tachtig’ [tot 5/11] 
❑ ‘De ontdekking van Mondriaan’ [3/6 
tot 24/9] ❑ ‘Architectuur en interieur. 
Het verlangen naar Stijl’ [10/6 tot 17/9]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186  
do-zo 13-17u
❑ ‘Post-Peace’ – Sven Augustijnen, 
Radek Szlaga, Alevtina Kakhidze, 
Anastasiya Yarovenko, Anika 
Schwarzlose… [20/5 tot 23/7]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91  
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘PP-06’ [tot 9/7] 
❑ ‘Bij nader inzien – ‘Accenten’ uit de 
collectie Piet Cleveringa’– Carel Balth, 
Rob van Koningsbruggen, Leo 
Vroegindeweij [tot 9/7]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85  
wo-zo 12-17u
❑ Voebe de Gruyter & Juliaan 
Andeweg[tot 21/5] ❑ Stefan Bandalac 
[tot 23/5] ❑ Mischa Daams [tot 21/5] 
❑ Manuel Beltrán[31/5 tot 18/7] 
❑ ‘A Matter of Time – Thom Puckey en 
het Thorbecke monument’ – Thom 
Puckey [10/6 tot 27/8]

twelve twelve
Prinsestraat 53 – 06 38020338  
wo-za 11-18u
❑ ‘Een Ode aan de Verwarde Man’ – 
Rutger van der Tas [tot 28/5] 
❑ ‘Tongogara’ – Wycliffe Mundopa [11/6 
tot 9/7] ❑ ‘The Things I Own Own Me’ 
– Anna Fafaliou [13/7 tot 30/7]

West
Groenewegje 136 – 070.392 53 59  
wo-za 12-18u (of op afspraak)
❑ ‘You Are Here’ – Bruce Conner, 
Christoph Girardet & Matthias Müller, 
FORT, Douglas Gordon, Peter Piller, 
Susan Philipsz… [tot 18/6]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359  
wo-zo 12-18u
❑ ‘Somebody, Nobody, Anyone’ – 
Christoph Girardet & Matthias Müller 
[tot 18/6]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Botanica’ – Emmy Bergsma, 
Hommarus W. Brusche, Nikki van Es, 
Arja Hop & Peter Svenson, Jolanda 
Schouten, Charlotte Schrameijer, Sigrid 
van Woudenberg [tot 5/6]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Killing two birds with one stone’ – 
Jonathan van Doorn [tot 5/6]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200  
do-zo 11-17u
❑ ‘Cross Works’ – Pieke Bergmans 
(i.s.m. Wendeline Thole), David 
Jablonowski (i.s.m. Sarah Pichlkostner), 
Krijn de Koning, Tanja Ritterbex, Hans 
Op de Beeck… [tot 30/7]

Eindhoven

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 – 040.238.10.00  
di-zo 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Van wie is de straat? Visies op onze 
publieke ruimte’ [tot 3/9] ❑ ‘Guerrilla 
Girls 1985-nu – Kunst, feminisme en 
institutionele kritiek’ [tot 11/6] 
❑ ‘Journeys without Arrivals’ – Qiu 
Zhijie [tot 24/9] ❑ ‘On experience and 

De volgende ‘De Witte Raaf’ verschijnt 
op 15 juli 2017. Gegevens voor de 
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15 juni 2017 op het postbusadres: 
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The next issue of ‘De Witte Raaf’ will
be released on July 15th, 2017.
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B-1000 Brussel 1.
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Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07  
di-zo 11-17u
❑ ‘The Painted Bird – geregisseerd door 
Gijs Frieling / soundtrack: Frank Koolen / 
publicatie: Charlott Markus’ – Klaas 
Kloosterboer, Evi Vingerling, Natasja 
Kensmil, Sarah Verbeek, Cian Yu Bai… 
[tot 13/8]

Middelburg

Vleeshal Middelburg
Markt 1 / Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Why Patterns’ – Noa Eshkol, Daan 
Gielis, Radna Rumping & Damon 
Zucconi, Milan Grygar, Sergei 
Tcherepnin, Les Trucs, Hannah 
Weinberger [tot 11/6] ❑ ‘Teeth, Gums, 
Machines, Future, Society’ – Lili 
Reynaud-Dewar [25/6 tot 24/9]

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)
❑ ‘How to handle a Trowel – Claes 
Oldenburg: Trowel (Troffel), 1971’ [tot 
9/7] ❑ ‘Pionier van de conceptuele 
kunst’ – Ger van Elk (1941-2014) [tot 
9/7] ❑ ‘The Poetry of Forms’ – Jean 
(Hans) Arp (1886-1966) [20/5 tot 17/9]

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44  
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Running Out of History’ – Michal 
Helfman [tot 25/6]

Galerie Hommes
Charloisse Kerksingel 14 
06 24 71 51 44  
do-za 14-18u
❑ ‘Diversiteit’ – Giuseppe Licari [20/5 
tot 1/7]

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 – 010.440.12.00  
di-wo 11-17u, do 11-21u, za-zo 11-17u
❑ ‘De Staat van Eindhoven’ [tot 31/12] 
❑ ‘De Nieuwe Tuin’ [tot 31/12] 
❑ ‘The New Haberdashery – Werkplaats 
en workshops’[tot 25/6] ❑ ‘Sleep Mode 
– The Art of the Screensaver’ – Rafaël 
Rozendaal [tot 20/8]❑ ‘Designing the 
Surface (curatoren: Chris Kabel, 
Jannetje in ’t Veld en Toon Koehorst)’ 
[tot 20/8] ❑ ‘The Transylvania Archive’ 
– Marta Volkowa en Slava Shevelenko 
[tot 25/6] ❑ ‘Architecture of 
Appropriation’ [tot 20/8] ❑ ‘Fight, 
Squat, Resist: Housing Alternatives of 
Social Movements’ [tot 20/8] 
❑ ‘100 jaar De Stijl: Architectuur en 
interieur. Het verlangen naar stijl’ [10/6 
tot 17/9] ❑ ‘51 Sprints. Interactieve 
webdocumentaire’ [12/6 tot 1/8]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201  
do-za 12-18u
❑ ‘Seen but Unnoticed’ – Harm Weistra 
[27/5 tot 1/7]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301  
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Hyperrealisme – 50 Years of Painting’ 
– Chuck Close, Robert Bechtle, Richard 
Estes, John Salt, Franz Gertsch… [tot 
4/6] ❑ ‘No place like home’ – Ari 
Bayuaji [tot 28/6] ❑ ‘Wim Millenaar 
(1887-1955) – Familiefotograaf tussen 
twee werelden’[tot 4/6] ❑ ‘Jan Roeland 
– Een Hommage (1935-2016)’ [tot 
18/6] ❑ Robert Mapplethorpe 
(1946-1989) [tot 27/8] ❑ ‘Prince Love 
Live – Ahoy, De Kuip and other 
memories’ [tot 10/9] ❑ ‘Poetry + Art 
Gallery Tour: Burma storybook’ – Dana 
Lixenberg [28/5 tot 22/8]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400  
di-zo 11-17u
❑ Rhonda Zwillinger [tot 28/1/2018] 
❑ ‘Mad About Surrealism – Dalí, Ernst, 
Magritte, Miró… from the Collections of 
Roland Penrose, Edward James, 
Gabrielle Keiller and Ulla and Heiner 
Pietzsch’ [tot 28/5] ❑ ‘Collection: 
Surrealism’ [tot 28/5] ❑ ‘The Collection. 
Work in progress’ [tot 9/6] ❑ ‘Manet tot 
Cézanne: impressionistische tekeningen’ 
[27/5 tot 17/9] ❑ ‘De collectie als 
tijdmachine’ [24/6 tot 27/8] 
❑ Gunnel Wåhlstrand [24/6 tot 24/9]  
❑ ‘Richard Serra – Recent Drawings’ 
[24/6 tot 24/9] ❑ ‘Sensory Spaces 11 
– Raphael Hefti’ [24/6 tot 1/10] 
❑ ‘The Magnetic North & The Idea of 
Freedom’ – Sylvie Zijlmans & Hewald 
Jongenelis [24/6 tot 24/9]

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] ❑ ‘Etnomanie’ – Ellie 
Uyttenbroek [20/5 tot 27/8] 
❑ ‘Springvloed – Van Zoetendaal & de 
Collectie’ [20/5 tot 3/9] ❑ ‘Genesis’ – 
Sebastião Salgado. [15/6 tot 17/9]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Blueprint. Whose Urban 
Appropriation is This?’ [1/6 tot 27/8]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44  
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‘TENT & WdW: Rotterdam Cultural 
Histories #10 – Naum Gabo’ [tot 28/5] 
❑ ‘The Music of Ramón Raquello and his 
Orchestra’ – Eric Baudelaire [tot 21/5] 
❑ ‘the king, the door, the thief, the 
window, the stranger, the camera’ – Judy 

Radul [tot 21/5] ❑ ‘The Nude and the 
Sap’ – Daniel Dewar & Grégory Gicquel 
[tot 9/7] ❑ Ahmet Ögüt & Goshka 
Macuga [17/6 tot 31/12] ❑ ‘Cinema 
Olanda: Platform’ – Wendelien van 
Oldenborgh [17/6 tot 20/8]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123  
vr-zo 13-17u
❑ ‘One Year In Ten’ – Femmy Otten [tot 
16/7]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57  
di-zo 10-17u
❑ ‘Eye attack: op art en kinetische 
kunst: 1950-1970’ [tot 18/6] 
❑ ‘Pierre Janssen – In de greep van de 
kunst’ [tot 15/10] ❑ ‘Inappropriate. The 
director is on holiday’ [20/5 tot 4/6]

Sittard

Museum De Domijnen
Ligne Sittard – Ligne 5, 6131 
046 4513460  
di-zo 11-17u
❑ ‘Across the border’ – Brele Scholz, 
Jaap de Ruig, Roy Villevoye & Jan 
Dietvorst [tot 28/5]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00  
di-zo 11-17u, do 11-20u
❑ ‘Ascent’ – Fiona Tan [tot 11/6] 
❑ ‘The Holy Spirit’ – Doorenweerd & 
Doorenweerd[tot 2/7] ❑ ‘Runway (AW 
17)’ – Fiona Banner [tot 27/8]

Utrecht

AAMU – Museum voor hedendaagse 
Aboriginal kunst
Oudegracht 176 – 030 238 01 00  
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
❑ ‘Slotexpositie: Tracking Memories – 
Aboriginal kunstwerken, Europese 
hedendaagse kunst en Afrikaanse 
sculpturen’ – Danny Matthys, Dirk Zoete, 
Hugo Debaere, Philippe Tonnard, Kristof 
van Gestel… [tot 15/6]

BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 – 030.231.61.25  
wo-zo 12-18u
❑ ‘Future vocabularies / Instituting 
otherwise – To Seminar (conceptualized 
by Henk Slager)’ – Falke Pisano, 
Jeremiah Day, Job Koelewijn, Inci 
Eviner, Sarah Pierce… [tot 21/5]

Casco Art Institute: Working for the 
Commons
Lange Nieuwstraat 7 – 030 231 9995  
di-zo 12-18u
❑ ‘Casco krijgt een nieuwe naam, een 
nieuwe modus operandi, en een nieuw 
tentoonstellingsprogramma’ [26/5 tot 16/7]

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] 
❑ ‘Rietvelds Meesterwerk: Leve de Stijl! 
‘ [tot 11/6] ❑ ‘Grappen en grollen. 
Reproductiegrafiek naar de Utrechtse 
Caravaggisten’ [20/5 tot 10/9] 
❑ ‘Uit de Mode’ [8/7 tot 22/10]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Across the earth – Schenking José en 
Wil Roef-van Hest’ – Theo Kuijpers / uit 
de collectie: Jean Fautrier, Robert 
Rauschenberg, Julia Winter, Antoni 
Tàpies… [tot 21/5] ❑ ‘Sporen uit de 
toekomst – onderzoek naar de toekomst 
van de binnenstad / vier gemeenten in de 
Niederrhein: Krefeld, Neukirchen-Vluyn, 
Kamp Lintfort, Venlo’ [24/5 tot 20/8]

Theater De Maaspoort
Oude Markt 30 – 077 320 72 22  
di-vr 15-19u, za 12-16u
❑ ‘Collectiepresentatie VBVD: Cor Dik’ 
[22/5 tot 13/8]

Vijfhuizen

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1 – 023 5589013  
ma-wo 10-17, vr-zo 13-17u
❑ ‘Dode Dierentuin’ – Erik Andriesse 
[tot 5/6] ❑ ‘March Madness’ – Tamar 
Harpaz[tot 4/6]

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660  
11-17u
❑ ‘Say Cheese!’ – Martin Creed [tot 11/6]

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
Kerkpad – 043 450 26 16  
do-zo 11-17u
❑ ‘Cut, Split & Eat’ – Gordon 
Matta-Clark[tot 2/7]

Zundert

Vincent Van Goghhuis
Markt 26-27 – 076 5978590  
wo-vr 10-17u, za-zo 12-17u 
❑ ‘Vincent, Philip & Mike houden van 
Zundert’ – Philip Akkerman & Mike van 
der Pol [tot 25/6]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ Kevin Aeschbacher [tot 6/8] 
❑ ‘Swiss Pop Art’ [tot 1/10]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00  
dagelijks 10-18u, wo 10-20u
❑ Monet [tot 28/5] ❑ Tino Sehgal [22/5 
tot 1/10] ❑ Wolfgang Tillmans [28/5 tot 
1/10] ❑ Paul Klee [6/6 tot 9/9] ❑ 
‘Beyeler collection / Remix’ [9/6 tot 3/9]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19  
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 11-17u
❑ ‘Ungestalt’ – Caroline Achaintre, 
Michaela Eichwald, Alina Szapocznikow, 
Marcel Duchamp, Joachim Bandau, 
Adrián Villar Rojas… [19/5 tot 13/8] 
❑ ‘Dangerous Afternoon’ – Yan Xing [2/6 
tot 27/8]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62  
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Hola Prado! Two Collections in 
Dialogue’[tot 20/8]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40  
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Jackie of All Trades & Her Radical 
Chic Academy with (((HC Playner)))’ – 
Verena Dengler [20/5 tot 23/7] ❑ ‘Angst 
vor Angst’ – Jill Mulleady [20/5 tot 23/7]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44  
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Masterpieces of the Collection’ [tot 
16/7] ❑ ‘Elemental Gestures’ – Terry 
Fox (1943–2008) [tot 5/6] 
❑ Ursula Palla [tot 1/7] 
❑ ‘The Revolution is Dead – Long Live 
the Revolution. From Malevich to Judd, 
from Deineka to Bartana’ [tot 9/7] 
❑ ‘AC-Stipendium 2017’ [tot 11/6]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Paul Klee. Poet and Thinker ‘ [tot 
26/11] ❑ ‘The Revolution is dead. Long 
live the Revolution!’ [tot 9/7]

Fribourg

Fri-Art Centre d’Art de Fribourg
Petites-Rames 22 – 037.23.23.51  
wo-vr 12-18u, do gratis: 18-22u, 
za-zo 13-18u
❑ ‘Has Been’ – Peter Schuyff [tot 4/6] 
❑ ‘Videoroom: Stefanie Mauron’ [tot 18/6]

Luzern

Kunsthalle Luzern
Bürgenstrasse 34-36 – 041 412 08 09  
wo-za 15-20u30, zo 14-18u
❑ ‘Warum erlaubt uns die Natur die 
Augen zu schliessen’ – Maria Arnold [tot 
11/6]

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00  
di-zo 11-18u, wo 11-20u 
❑ ‘Ten Rooms, Forty Walls, One 
Thousand and Fifty-nine Square Metres’ 
– Claudia Comte [tot 18/6] ❑ ‘Von früh 
bis spät. Bilder des Alltags aus der 
Sammlung’ [tot 26/11] ❑ Bertrand 
Lavier [tot 28/5] ❑ Gilles Rotzetter 
[10/6 tot 20/8] ❑ ‘Bellevue’ – Robert 
Zünd (1827–1909) / Tobias Madörin [8/7 
tot 15/10]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60  
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘Message to the Future’ – Danny Lyon 
[20/5 tot 27/8]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32  
wo-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ ‘Deep State’ – Trevor Paglen [28/5 tot 
9/7]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62  
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Die Sammlung neu präsentiert’ [tot 
31/12] ❑ ‘Calder to Kelly: Die 
amerikanische Sammlung’ [21/5 tot 13/8]

Museum Oskar Reinhart
Stadthausstrasse 6 – 052 267 51 72  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Francisco José de Goya – Meister der 
Druckgraphik’ [tot 30/7]

Zürich

Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 – (0)44 253 84 84  
di, vr-zo 10-18u, wo-do 10-20u
❑ ‘Metropolis / Idyllic Nature’ – Ernst 
Ludwig Kirchner [tot 21/5] ❑ ‘Mexican 
Graphic Art’ [19/5 tot 27/8] ❑ ‘Action!’ 
– Trisha Brown, Allan Kaprow Tino 
Sehgal, William Forsythe, Simone 
Forti… [23/6 tot 30/7]

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50  
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘Power, Governance, Labor’ – Maja 
Bajevic [20/5 tot 13/8] ❑ ‘Collection on 
Display: Communities, Rules and Rituals 
– Part II: Rules’ [20/5 tot 13/8]

Museum für Gestaltung – Schaudepot
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 
043 446 67 67  
di-zo 10-17u, wo 10-20u
❑ ‘Macht Ferien!’ [tot 9/7] ❑ ‘Turn the 
Puppets Loose’ [tot 10/9] ❑ ‘Traces of 
Dance’ – Sigurd Leeder [tot 30/7]

Choices’ – Iris Kensmil[tot 12/6] 
❑ ‘100 jaar De Stijl: Lissitzky en Oud in 
dialoog’ [tot 28/7] ❑ ‘The Making of 
Modern Art – Een verhaal over moderne 
kunst ‘ [tot 3/1/2020] ❑ ‘Echo chamber’ 
– Navine G. Khan-Dossos [tot 12/11] 
❑ ‘Van Abbe en De Stijl’ [24/6 tot 31/12] 
❑ ‘The Way Beyond Art. Curators: 
Christiane Berndes, Charles Esche, Steven 
ten Thije’[1/7 tot 3/1/2020]

Enschede

Concordia
Langestraat 56 – 053 430 09 99  
di, wo, vr 10-18u, do 10-21u, za 10-17u, 
zo 12-17u
❑ ‘Kamerplanttour’ – TINKEBELL [tot 
21/6] ❑ ‘How on earth should this be art, 
samengesteld door gastcurator TINKEBELL’ 
[tot 2/7]

Gorssel

MORE – Museum voor modern realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00  
di-zo 10-17u
❑ ‘Johannes Grützke – Der Pinsel hat 
Gesprochen’ [tot 11/6] 
❑ Herman Gordijn [25/6 tot 1/10]

Groningen

A-kerk
Akerkhof 2 – 050 595 3775  
9/7: 14-19u, 10-13/7: 10-21u
❑ ‘Frank Mohr Institute – Graduation 
Show’[9/7 tot 13/7]

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u
❑ ‘Collection of the Groninger Museum 
– Ploeg Pavilion’ [tot 31/12] ❑ ‘Hide & 
Seek’– Maarten Baas [tot 24/9] 
❑ ‘Wealth in Groningen: Borgs and City 
Palaces, 1600–1800’ [27/5 tot 12/11] 
❑ ‘The Return of Lester’s Loops’ – 
Gabriel Lester [10/6 tot 29/10]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84  
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Overveen, tussen stad en duinen’ [tot 
30/7]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75  
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Now That’s Something! – Humour in 
100 years of Dutch art’ [20/5 tot 10/9]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75  
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘Barbaren & Wijsgeren – Het beeld 
van China in de Gouden Eeuw’ [tot 20/8] 
❑ ‘Humor. 101 jaar lachen om kunst’ 
[20/5 tot 10/9]

Heerlen

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200  
di-zo 11-17u
❑ ‘Muurschildering in trappenhuis’ – 
Roland Schimmel [tot 16/7] 
❑ ‘De bibliotheek van Aad – Heimwee’ – 
Aad de Haas [tot 5/6] ❑ ‘Fashion vs. Art 
– part I’[tot 21/5] ❑ ‘Paint it soft – Over 
de hernieuwde interesse voor textiel in de 
hedendaagse kunst’ [tot 6/8] ❑ ‘Fashion 
vs. Art – part II’ [25/5 tot 6/8]

Hoorn

Hotel Maria Kapel (HMK)
Korte Achterstraat 2a – 0229 752252  
wo-za 13-17u 
❑ ‘Tribute to Julian B. Coco’ – Katrein 
Breukers, Tim Breukers [tot 20/5] 
❑ ‘Knowledge and other myths’ – Avril 
Corroon, Renèe Helèna Browne, Tara 
McKeon, Saoirse Wall [18/5 tot 2/7]

IJsselbiënnale

IJsselbiënnale 2017
Kunstroute langs de IJssel tussen 
Doesburg en Zwolle – ijsselbiennale.nl
❑ ‘De invloed van de klimaatverandering 
op ons rivierenlandschap’ – Levi van 
Veluw, Peter de Cupere, Nathalie Bruys, 
Paul de Kort, Peter Ojstersek, Paul 
Segers, Observatorium… [14/6 tot 24/9]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00  
di-zo 11-17u
❑ ‘Beladen landschap: van Kiefer tot 
Ristelhueber’ – Francis Alÿs, Johan 
Nieuwenhuize, Hans Citroen, Olphaert 
den Otter, Raquel Maulwurf… [tot 4/6] 
❑ Dolph Kessler [1/7 tot 8/10] 
❑ Eric Giraudet de Boudemange [1/7 tot 
7/1/2018]

Leiden

Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78  
dagelijks: 8-20u
❑ ‘In het licht van De Stijl’ – Saskia Noor 
van Imhoff, Esther Tielemans, Krijn de 
Koning, Jan Maarten Voskuil… [tot 3/9]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90  
di-zo 11-17u
❑ ‘Aura’ – Hao Liang [tot 11/6] 
❑ ‘Illusion and Revelation: collectie 
Bonnefantenmuseum’ [tot 27/11] 
❑ ‘Illusion and Revelation’ – Ernst 
Caramelle [tot 27/11] ❑ ‘Gilbert de 
Bontridder – Look at me and see what I 
could not (yet) see’ – Sara Bachour & 
Joep Hinssen, Maarten Davidse & Simon 
Weins, Studio Oneindigheid, Tim Rutten 
& Videopower & Krist Gruijthuijsen [tot 
24/9] ❑ ‘A Pen of All Work’ – Raymond 
Pettibon [2/6 tot 29/10]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9  
043.350.30.20  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Intensive Care, Architectuur en 
Design in de Zorg’ [tot 25/6]
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Personalia

Vilém Flusser (1920-1991) Mediafilosoof  en publicist. 
Hij werd geboren in Praag en verkreeg het Braziliaanse 
staatsburgerschap. Hij leefde achtereenvolgens in Londen 
(1939-1941), São Paulo (vanaf  1941), Italië (1972-1975) 
en Frankrijk (vanaf  1975). Hij schreef  zijn meeste werk in 
het Duits en Portugees. Van zijn boek Für eine Philosophie der 
Fotografie (1983) verscheen een Nederlandse vertaling (Een 
filosofie van de fotografie, Utrecht, IJzer, 2007).

Steven Humblet Freelancekunstcriticus, onafhankelijk 
onderzoeker en curator. Hij promoveerde recent aan de 
Universiteit Gent met een proefschrift over de fotografische 
representatie van Fifth Avenue, New York. Hij doceerde 
fotogeschiedenis en -theorie aan verschillende kunsthoge-
scholen.

Hanneke Grootenboer Is als hoogleraar in de Kunst-
geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Oxford en 
momenteel Individual Fellow bij de Netherlands Institute for 
Advanced Study in the Humanities and Social Sciences 
(NIAS) in Amsterdam. Haar onderzoek betreft vroegmoder-
ne schilderkunst en kunsttheorie, met name in relatie tot de 
hedendaagse kunstpraktijk en filosofie, en haar artikelen 
zijn verschenen in tijdschriften zoals The Art Bulletin, Art 
History en Oxford Art Journal. Boeken van haar hand zijn The 
Rhetoric of  Perspective: Realism and Illusionism in Seventeenth-
Century Dutch Still-Life Painting (Chicago, University of  
Chicago Press, 2005) en Treasuring the Gaze: Intimate Vision 
in Eighteenth-Century British Eye Miniatures (Chicago, 
University of  Chicago Press, 2012). Op dit moment rondt ze 
het boek The Pensive Image af, waarin beargumenteerd wordt 
dat schilderkunst een vorm van denken is.

Stéphane Symons Hij doceert filosofie van de kunst en 
cultuurfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, 
KU Leuven. Zijn interesse gaat vooral uit naar negentiende- 
en twintigste-eeuwse continentale filosofie en kunstkritiek.

Christophe Van Gerrewey Is auteur van onder meer 
twee romans en een essaybundel, en van Architectuur, een 
gebruiksaanwijzing. Theorie, kritiek en geschiedenis sinds 1950 
volgens Geert Bekaert (Gent, A&S Books, 2015). Hij is redac-
teur van het tijdschrift OASE. Sinds 2015 is hij professor 
architectuurtheorie aan de École polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). In het najaar verschijnt zijn roman Werk 
werk werk.

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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Vilém Flusser – Line and Surface
This essay, first published in 1973, starts from the observation 
that ‘surfaces’ (images in magazines, TV screens…) are becoming 
more important than ‘written lines’ (i.e. texts). This invites Flusser 
to analyse the different ways in which written lines and surfaces 
produce meaning and express thought. He argues that ‘line 
thinking’ is historical and conceptual. It is determined by linear 
and historical time and corresponds to a historical being-in-the-
world. On the other hand, ‘surface thinking’, or non-conceptual 
thinking, corresponds to an unhistorical being-in-the world. At the 
same time, Flusser also notices a tendency to incorporate linear 
thought (conceptual thinking) into ‘imaginal thought’ (surface 
thinking), for instance in television and film. He argues that this 
tendency implies a radical change in the whole structure of  our 
civilization, and that it could lead to a post-historical future in 
which ‘a new sense of  reality would articulate itself, within the 
existential climate of  a new religiosity’.
media theory – television – text – visuality

Christophe Van Gerrewey – Goodbye paper! OMA & Rem 
Koolhaas’ The Netherlands Dance Theatre in The Hague 
(1980-2016)
The Netherlands Dance Theatre in The Hague was the first major 
building of  OMA & Rem Koolhaas. It was highly anticipated, two 
earlier projects, both for Scheveningen, having been cancelled 
before this third and final project was completed at the Spui (The 
Hague). In this essay, Christophe Van Gerrewey reconstructs the 
genesis of  the Dance Theatre – a polemical project that challenged 
many received notions of  European architecture in the eighties. 
The building was demolished in 2016, without much public 
protest.
architecture – Rem Koolhaas – OMA

Stéphane Symons – Old People and the Things That Pass. 
On Saul Leiter
This short essay analyses the peculiar character of  American 
photographer Saul Leiter’s work by discussing it within the 
context of  ‘street photography’. Symons shows how Leiter’s 
work differs from most street photography in many respects. For 
instance instead of  focussing on ‘the unique moment’ (le moment 
décisif), Leiter uses city life to compose an esthetic whole; and while 
most street photographers suggest a direct confrontation with 
their ‘models’, Leiter increases the distance between the camera 
and his characters (of  city life in general) by inserting objects or 
‘frames’ (e.g. rain-spattered windows) between the camera and the 
‘subject’ of  the photograph. According to Symons, it is precisely 
this distanced view which permits Leiter to suggest, and make us 
conscious of, the inaccessibility of  the inner lives of  his passers-by.
Saul Leiter – photography – street photography 

Steven Humblet – Wolfgang Tillmans: 2017
This text discusses German photographer Wolfgang Tillmans’ 
recent show at Tate Modern, London. Humblet argues that Tillmans’ 
work attests to a fascination for the body and for corporality on 
different levels. He demonstrates how Tillmans’ choice of  subjects, 
the formal treatment of  the surface in his abstract works, and also 
the manner in which his photographic images are presented in the 
exhibition space, all testify to a specific sensibility to the corporeal 
relation towards the world and the photographic image.
Photography – Wolfgang Tillmans 

Bart Verschaffel – Border traffic. Image, Frame and Figure 
in the work of  James Ensor
In this essay, Verschaffel argues that James Ensor’s ‘grotesque’ 
works derive their force and meaningfulness not only from the 
technical bravura with which he paints ugly and scary faces, 
mugs, masks and skeletons, and not only from the aggressive 
situations he stages. What makes Ensor unique is that he activates 
the ambivalence of  the frame (as a mediating zone between fiction 
and reality), and thus creates a complex imaginal space with an 
unstable ‘reality status’. Thus the artist undermines the narrative 
unity and comprehensibility of  the image, thereby heightening its 
disturbing qualities.
Belgian art – James Ensor – modern art

Hanneke Grootenboer – Sublime Still-life: the work of  
Adriaen Coorte and Elias van der Broeck
This essay explores the ways in which the still-life works of  Elias 
van der Broeck (1649-1708) and chiefly Adriaen Coorte (1665-
1707) present philosophical reflections on sublimity. Grootenboer 
argues that throughout his oeuvre Coorte, despite the unusually 
small size of  his works (often not much larger than a postcard), 
can be seen searching for the limits of  painting. Special attention 
is given to the unconventional way in which he animates his 
fruits and shells, presenting them as if  they were actors in an 
indefinable place, and the rather extreme contradictions in 
dimension and scale he employs. Grootenboer relates Coorte’s 
paintings to Kant’s concept of  ‘the sublime’ and argues that these 
still-lifes can be called ‘pensive images’ in that they visualize and 
clarify philosophical concepts, in an even more accurate way than 
philosophy itself  does. 
Adriaen Coorte – Dutch painting – Still-life – Elias van der Broeck
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03 641 62 10

Ria Pacquée
kunstINgang #8
Gangway
18 april tot 30 juni 2017
Cultuurcentrum Merksem
Nieuwdreef 135, 2170 Merksem

16.09.2016 — 22.10.2016 

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

West    www.westdenhaag.nl 

somebody, nobody, anyone
Christoph Girardet & Matthias Müller
11.03.2017 — 18.06.2017 > west in huis huguetan, lange voorhout 34, 2514 ee den haag  

——————————————————————————————

you are here
Manuel Boden, Bruce Conner, FORT, Douglas Gordon,  
Graham Gussin, Peter Piller, Susan Philipsz, Volker  
Schreiner, John Smith, Christoph Girardet, Matthias Müller
11.03.2017 — 18.06.2017 > groenewegje 136, 2515 lr den haag

——————————————————————————————
 
arcade #1 Jesper Just
07.07.2017 — 27.08.2017 > west in huis huguetan, lange voorhout 34, 2514 ee den haag  

——————————————————————————————

9-13 July

Institute 
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Graduation
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