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Twee tentoonstellingen – Dioramas (Palais 
de Tokyo, Parijs) en Diapositive. Histoire 
de la photographie projetée (Musée d’É-
lysée, Lausanne) – nodigen Christophe Van 
Gerrewey uit tot een beschouwing over 
oude en nieuwe, gedateerde en actuele 
media. Van Gerrewey citeert Franz Kafka, 
die na zijn bezoek aan het Kaiserpanorama 
opmerkt dat de beelden van het panorama 
levendiger zijn dan de bewegende beelden 
in de bioscoop ‘omdat zij aan de blik de 
rust van de werkelijkheid laten’. Die ‘rust 
van de werkelijkheid’ krijgt vandaag geen 
kans meer, stelt Van Gerrewey vast na het 
ondergaan van het ‘gewelddadig spervuur 
aan visuele en auditieve prikkels’ dat 
Christopher Nolans nieuwe film Dunkirk 
op hem afvuurde. In zijn drang om de echte 
oorlogservaring op te roepen, schiet Nolan 
zijn doel (letterlijk) voorbij: ‘Mimesis […] 
moet vormelijk worden gesuggereerd eer-
der dan machistisch opgedrongen.’ 
 In een aantal bijdragen staat (de werking 
van) het museum centraal. Fieke Konijn 
bespreekt De Collectie als Tijdmachine, 
de nieuwe presentatie van de collectie 
van Museum Boijmans Van Beuningen 
(Rotterdam) samengesteld door Carel 
Blotkamp. Blotkamp grijpt terug naar de 
traditie van de chronologische ordening, 
maar ontdoet ze van haar voorspelbaarheid 
door ze open te breken en op de spits te 
drijven. Het blijkt een schot in de roos. Zo’n 
kritische herwaardering van het chronolo-
gische model valt ook elders te bespeuren, 
stelt Konijn tevreden vast: ‘Het in diskre-
diet brengen van chronologie is duide-
lijk een gepasseerd station.’ Het M HKA 
(Antwerpen) beschikt sinds kort over een 
‘permanente collectietentoonstelling’, een 
‘inkomhal en bibliotheek met leeszaal’ en 
een ‘basisinfrastructuur voor het Centrum 
Kunstarchieven Vlaanderen’. Volgens Dirk 
Pültau heeft het M HKA ervoor gekozen 
niet langer een museum, maar een simula-
crum van een museum te zijn.
 Caroline Roodenburg bezocht de expo 
Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor 
de staat 1948-1973 (Museum Dhondt-
Dhaenens, Deurle) over het aankoop-
beleid van Walther Vanbeselaere voor 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen en zijn rol in de 
collectievorming van het MDD. Een al te 
grote nadruk op het ‘Vlaamse’ karakter 
van Vanbeselaeres beleid, en veeleer mis-
plaatste interventies van hedendaagse 
kunstenaars, luidt haar oordeel. In Kasteel 
Ruurlo is een nieuw monografisch museum 
gewijd aan Carel Willink opengegaan, met 
werken uit de collectie van miljardair Hans 
Melchers. Voor Daniël Rovers een aanlei-
ding om de geraffineerde tactiliteit van 
Willinks schilderkunst te verkennen en de 
conservatieve politieke grondhouding van 
de kunstenaar tegen het licht te houden. 
Wat blijkt? Willinks wereldbeeld vertoont 
frappante overeenkomsten met dat van 
Melchers: ‘Als mecenas is Hans Melchers de 
juiste man voor Willink’, besluit Rovers.
 Fatalisme alom in Skulptur Projekte 
2017 (Münster), de vijfde editie van de 
tienjaarlijkse manifestatie rond kunst in 
de openbare ruimte. ‘Zelfs de wens om met 
de kunst de openbare ruimte van Münster 
te veroveren […] lijkt opgegeven’, verzucht 
Jeroen Boomgaard. Slechts een handvol 
werken biedt (schroomvallig) weerwerk 
– als ‘kleine lichtpuntjes in het schemer-
duister van de moedeloosheid’. Lieske Tibbe 
nam de tentoonstelling Rumoer in de stad 
(Gemeentemuseum Den Haag) over de schil-
ders van Tachtig onder de loep. Haar con-
clusie: het stadsthema wordt beter uitge-
diept dan in vorige tentoonstellingen over 
deze kunstenaars, maar er worden te veel 
uiteenlopende fenomenen – van impressio-
nistisch schilderen tot arts-en-craftsmeubi-
lair – op één hoop gegooid.
 Koen Brams interviewde kunstenaar 
Wybrand Ganzevoort (°1930) – een van de 
stichters van de legendarische Antwerpse 
groep G 58 (1958-1962) – over zijn jeugd 
en (kunst)opleiding, zijn betrokkenheid bij 
G 58 en zijn vroege carrière tot 1964. Naar 
aanleiding van het afsluiten van de elfdeli-
ge boekenreeks Kunstkritiek in Nederland 
1885-2015 reflecteert Bart Verschaffel 
over de teloorgang van de (traditionele) 
kunstkritiek.

August Fuhrmann

Kaiserpanorama, 1880

CHRISTOPHE VAN GERREWEY

diorama (het; -’s) 1 schildering op door-
zichtig materiaal die zowel bij opvallend als 
bij doorvallend licht bekeken kan worden;  
2 kijkkast waarin door bep. opstelling en 
belichting een perspectivisch effect wordt 
verkregen • 1847, gevormd van Gr. dia 
[doorheen] + horama [gezicht, dat wat 
gezien wordt]

dia (de, m., vaktaal ook het; -’s), projectie-
plaatje: dia’s vertonen • 1942-1943, Gr. dia-, 
verkort van diapositief

 Van Dale Groot Woordenboek van de  
 Nederlandse Taal, vijftiende druk, 2015.

1. August Fuhrmann, Kaiserpanorama 
(1880)

‘De generatie van Kafka’, zo schrijft Reiner 
Stach in zijn fantastische biografie, ‘was de 
eerste die toegang kreeg tot een volledig 
nieuw soort ervaring, en tot een afstandelij-
ke aanwezigheid die passief  was, oneindig 
herhaalbaar, en losgemaakt van een con-

crete vorm.’1 Franz Kafka is geboren in 
1883: de fotografie was toen al ingebur-
gerd, maar bleef  een bevreemdend medium. 
Aan het eind van de negentiende eeuw wer-
den er in Praag korte filmpjes vertoond van 
historische gebeurtenissen – ‘levende foto-
grafieën’, die bijvoorbeeld de kroning van de 
allerlaatste Russische tsaar in 1896 zicht-
baar maakten. Even ingrijpend was de 
introductie van geluid: machines konden al 
langer muziek maken, maar in 1891 beluis-
terde Kafka voor het eerst een fonograaf, in 
een aan Edison gewijd paviljoen op de 
wereld tentoonstelling in Praag. Voortaan 
konden zowel gesprekken, liedjes, vioolmu-
ziek als vogelgekwetter beluisterd worden 
zonder dat de geluidsbron nog hoefde te 
bestaan. Stach noemt het in zijn biografie 
een ‘aanval op de vergankelijkheid’ en ‘een 
glimp van een verre toekomst waarin het 
mogelijk zou worden voor menselijke 
wezens om ruimte, tijd en natuurwetten, en 
zelfs de dood te slim af  te zijn.’
 Voor het zover was, werd er intensief  
geëxperimenteerd. In januari 1911 schrijft 
Kafka in zijn dagboek over een reis naar 
Friedland, een stad in midden-Duitsland. 
Hij bezoekt er het Kaiserpanorama, een uit-
vinding van rond 1880 die zich over heel 
Europa verspreid had. Gezeten op een stoel, 

rond een houten constructie, konden bezoe-
kers door stereoscopische lenzen naar gla-
zen dia’s kijken. Kafka voelt zich niet op zijn 
gemak, met zijn besneeuwde laarzen in de 
mooie kamer waarin dit kunstige object 
staat. Weliswaar zag hij het apparaat al eer-
der, maar hij is vergeten dat de beelden 
vanzelf  veranderen, en dat hij niet van 
stoel moet wisselen. De mensen die hij op de 
platen ziet, doen hem denken aan ‘wassen 
beelden, de voetzolen met gips aan de grond 
bevestigd’. ‘De beelden zijn levendiger dan 
in de bioscoop’, merkt hij op in zijn dag-
boek, ‘omdat zij aan de blik de rust van de 
werkelijkheid laten. De bioscoop geeft aan 
hetgeen men ziet de onrust van zijn bewe-
ging, de rust van de blik schijnt belangrij-
ker. De gladde vloer van de kathedralen op 
de punt van onze tong.’2 In de biografie 
beschrijft Stach hoe Kafka in 1915 een 
andere nieuwigheid bezoekt: in Praag is 
besloten om de inwoners te informeren 
over de gruwelen van de oorlog door een 
loopgraaf  na te bouwen. Het is een succes, 
en de mensen, aldus Kafka, ‘verdringen 
elkaar als mieren’ terwijl ze de uitgegraven 
sleuf  betreden en weer verlaten. Zoals het 
past bij infotainment, worden ze op bier en 
worst getrakteerd, terwijl een fanfare mili-
taire marsen ten gehore brengt.

De rust van de werkelijkheid
Diorama’s en dia’s
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2. Jean Paul Favand, Naguère Daguerre 3 
(Musée des Arts Forains, Parijs, 
recon structie 2015)

Op de tentoonstelling Dioramas, die deze 
zomer te zien was in het Palais de Tokyo in 
Parijs, werd Kafka niet vermeld, hoewel hij 
er op zijn plaats zou zijn geweest, al was het 
maar als opmerkzame getuige van het uitdo-
ven van oude media en presentatietechnie-
ken, en het verschijnen van nieuwe. In de 
reeks obsoleet geworden uitvindingen die 
sinds de negentiende eeuw gefabriceerd wer-
den om iets dat afwezig is toch ervaarbaar te 
maken, wordt het diorama voorafgegaan 
door het panorama, in 1799 in Frankrijk 
geïntroduceerd door de Amerikaanse onder-
nemer-ingenieur Robert Fulton. In 1800 
opende de Passage des Panoramas in 
Montmartre: een toegangspoort gaf  uit op 
twee rotondes waarin panoramische schil-
derijen van wereldsteden werden gemon-
teerd. Tijdens de eerste helft van de negen-
tiende eeuw zag in de Franse hoofdstad een 
komische reeks variaties hierop het daglicht, 
gaande van het cosmorama, het neorama en 
het georama tot het nocturama. De belang-
rijkste variant, omdat zowel fotografie als 
film erdoor werden aangekondigd, was het 
diorama: een gedeeltelijk doorzichtig schil-
derij waarop langs voor of  langs achter licht 
werd geprojecteerd. Het is geen toeval dat 
het ontwikkeld werd door Louis Daguerre, 
pionier van de fotografie, die in 1822 in 
Parijs het allereerste diorama opende, met 
een doek van 22 meter breed en 14 meter 
hoog. Het publiek bevond zich in een donker 
auditorium, en de wisselende belichting van 
het schilderij met lampen, jaloezieën en fil-
ters wekte de indruk van een tijdsverloop: 
over hetzelfde landschap ging de zon op, 
werd het middag en viel de nacht. Soms ver-
zorgde een orkest de soundtrack; later wer-
den beide zijden van het doek beschilderd, 
waarbij de illusie van beweging werd opge-
roepen door delen te belichten of  te verduis-
teren, of  door het doek in beroering te bren-
gen. Op de tentoonstelling Dioramas werd 
een gerestaureerd diorama getoond van 
Napels, met bescheiden afmetingen (4,1 bij 
2,7 meter), dat afhankelijk van de belichting 
een frisse ochtend in pasteltinten toont, of  
een helse zonsondergang terwijl de Vesuvius 
uitbarst. In dit laatste landschap staan vier 
silhouetten op het dak van een gebouw naar 
de vulkaan te kijken; in de vredige versie zijn 
ze als vage schimmen aanwezig.

3. Diorama van Louis Daguerre, 
exterieur (1822, Rue Léon-Jouhaux, 
Parijs)

In 1838 maakte Daguerre zijn beroemde 
daguerreotypie van de Boulevard du 
Temple, inclusief  de schoenpoetser met 

klant, die lang genoeg stilstonden om in 
een belichtingstijd van tien minuten te 
worden vastgelegd. In 1839 publiceerde hij 
het handboek Historique et description des 
procédés du daguerréotype et du diorama, 
maar nog in hetzelfde jaar ging zijn Parijse 
diorama in de vlammen op – niet verwon-
derlijk, gezien de vele lampen, kaarsen en 
brandbare materialen, maar geen ramp, 
want de bezoekersaantallen liepen al enke-
le jaren terug. Daguerre zou de brandweer-
lui hebben aangemaand om vooral zijn 
naastgelegen huis te vrijwaren van de 
vlammen, want daar lagen de resultaten 
van zijn fotografische experimenten opge-
slagen. Die samenloop van omstandighe-
den – het verdwijnen van het diorama 
maakte de weg vrij voor de fotografie – is 
ook Walter Benjamin niet ontgaan, en in 
zijn Passagenwerk heeft hij ernaar verwe-
zen. De fotografie liet toe om in de besloten-
heid van het huiselijke interieur naar een 
verafgelegen werkelijkheid te kijken, maar 
in zekere zin was het diorama al geavan-
ceerder, precies omwille van de tijdsver-
dichting. ‘Het moet nog ontdekt worden’, 
aldus Benjamin, ‘wat het betekent wan-
neer, in de diorama’s, de variaties in belich-
ting die één dag over een landschap afroept, 
plaatsgrijpen in vijftien of  dertig minuten.’3 
Het doet hem denken aan de schilder in 
Nadja van André Breton, die zijn schilders-
ezel opzet in de haven van Marseille. 
Naarmate de avond valt en het donkerder 
wordt, moet de kunstenaar zijn schilderij 
aanpassen opdat het overeenkomsten zou 
blijven vertonen met de werkelijkheid. Het 
resultaat: een donkerzwart canvas. 
Benjamin spreekt over de ‘hopeloosheid 
van mimesis’. Sinds het begin van de 
negentiende eeuw is het idee ontstaan dat 
het mogelijk is om, dankzij technologische 
ontwikkelingen, voortdurend vooruitgang 
te boeken in het reproduceren van de reali-
teit. Een diorama wekt de illusie op getuige 
te zijn van the real thing, terwijl er grove 
abstracties plaatsgrijpen, en schandalige 
reducties. Het ontstaan van moderne 
media – met panorama’s en diorama’s als 
proto types – valt voor Benjamin samen met 
het begin van een moderniteit die mensen 
in een droomtoestand brengt, en die hen 
iets belooft zonder die belofte waar te 
maken, terwijl ze nauwelijks in staat zijn te 
ontwaken uit een steeds meer gemediati-
seerde werkelijkheid.
 Nog een anekdote uit het Passagenwerk: 
moeder en zoon bezoeken een panorama. 
Ze kijken naar de slag bij Sedan in 1870, 
toen het Pruisische leger op twee dagen 
tijd Napoleon III versloeg. Het kind vindt 
het mooi, hoewel het jammer is dat de 
lucht zo somber kleurt. ‘Zo is het weer 
altijd als het oorlog is’, antwoordt de moe-
der sussend. Ook de panorama’s en de 
diorama’s zijn, zo concludeert Benjamin, 
‘fundamenteel medeplichtig in deze wereld 
van mist, in deze wolkenwereld: het licht 
van hun beelden breekt als door gordijnen 
van regen.’4 Als kind heeft hij dat zelf  erva-
ren, toen hij, net als Kafka, een Kaiser
panorama bezocht: ‘Ik liep naar binnen en 
vond in fjorden en onder kokospalmen het-
zelfde licht als ’s avonds bij het huiswerk aan 
mijn lessenaar, tenminste als niet een of  
ander mankement in de verlichting er plot-
seling voor zorgde dat het landschap zijn 
kleur verloor. Dan lag het doodstil onder een 
asgrauwe hemel en het was alsof  ik net 

daarvoor de wind en de klokken nog had 
kunnen horen – als ik maar beter geluisterd 
had.’5 Een defect in de belichting doet bij 
Benjamin de indruk ontstaan dat hij niet 
goed heeft opgelet, en dat ook deze visuele 
ervaring slechts de illusie van continuïteit 
garandeert.

4. Biologiska Museet Stockholm 
(1893)

Daguerre nam afscheid van het diorama in 
1839, maar het bleef  voortbestaan, in twee 
vormen: als spektakel in een protobioscoop, 
maar ook als kijkkast in een museum, waar-
in wassen dieren of  mensen, achter glas en 
met een geschilderd landschap als achter-
grond, een natuurlijk of  historisch tafereel 
zichtbaar maken. In deze variant komt de 
didactische, positivistische en institutionele 
kant van het diorama – en van negentien-
de-eeuwse media – naar voor: waar het op 
aankomt is dat mensen kennis verwerven 
over de natuur en over de geschiedenis. Op 
Dioramas in het Palais de Tokyo werd dat 
samengevat onder de titel ‘Le monde en un 
regard’. Een van de eerste musea waarin 
diorama’s en panorama’s werden ingezet, 
was het Biologiska Museet in Stockholm: 
sinds 1893 staat in een houten schuur een 
paviljoen van waaruit bezoekers opgezette 
dieren kunnen bekijken in hun habitat. 
Bepalend wordt het kolonialisme: de 
Europese bevolking moest op de hoogte wor-
den gebracht van de verworven rijkdommen 
in Afrikaanse, Amerikaanse of  Aziatische 

landen. De Brit James Rowland Ward werd 
rond de eeuwwisseling de belangrijkste taxi-
dermist van Europa, omdat hij perfect een 
albatros of  een giraf  kon opzetten. Opvallend 
aan dergelijke kijkkasten is de onrealistische 
dichtheid aan voormalig levende wezens. In 
het privémuseum van de Brit Walter Potter 
bevond zich een klein diorama met puntdak 
waarin hij onder meer een dertigtal vogels 
en een heel braaf  ogende kat samenbracht. 
Ironische titel: Happy Family. Ook menselijke 
figuren werden tentoongesteld, bijvoorbeeld 
om te tonen hoe het vuur werd uitgevonden, 
of  om aanschouwelijk te maken hoe primi-
tief  de Afrikaanse bevolking samenleefde.
 In een reeks artikelen uit 1977, getiteld 
In het hart van het rijk: reis in de hyperreali
teit, heeft Umberto Eco dit soort diorama 
‘een van de meest doeltreffende en minst 
vervelende didactische hulpmiddelen’ 
genoemd, en hij merkt op dat het verschil-
lende generaties historische of  biologische 
kennis heeft bijgebracht.6 Tegelijkertijd 
heeft hij de leugenachtigheid benadrukt 
van deze constructies, die zich voordoen ‘als 
vervangingsmiddel van de werkelijkheid, 
maar dan nog échter’. ‘Waar het Goede, de 
Kunst, het Sprookje en de Geschiedenis 
geen vlees kunnen worden, moeten zij min-
stens Plastic worden.’ De paradox van 
Dioramas in Parijs is dat het diorama zelf  
historisch is geworden: wat deze ‘kerststal-
len voor Amerikaanse kinderen’, zoals Eco 
ze smalend (en een beetje ‘americanofoob’) 
noemt, onze blik te bieden hebben is niet 
langer de leerrijke illusie van een natuurlij-
ke of  historische werkelijkheid, maar eer-
der een vertederd – en zeker bedrieglijk – 
medelijden met een tijdperk waarin het 
beredderen was als je iets exotisch of  histo-
risch wou zien, maar waarin het verwer-
ven van die kennis van de wereld deson-
danks aantrekkelijk leek. Mensen die 
vandaag in hun vrije tijd niet zomaar wil-
len genieten op een terras of  aan het zwem-
bad, en bijvoorbeeld het Parthenon of  een 
wilde olifant willen zien, kunnen om het 
even welke plek in enkele uren met het 
vliegtuig bereiken. Ook daarvan getuigen 
diorama’s: van een collectieve luxe, in het 
rijke Westen, die honderd jaar geleden een 
zeldzaamheid was.

Jean Paul Favand

Naguère Daguerre 3, Musée des Arts Forains, Parijs (reconstructie 2015): dag en nacht

Walter Potter

Happy Family, diorama, 1870
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5. Toegangskaartje Diorama 
International 
(Universiteitsbibliotheek Gent) 

Het opkomende toerisme – of  het verlangen 
ernaar – is een halve eeuw lang de voe-
dingsbodem geweest voor het diorama als 
voorstelling in een verduisterd auditorium. 
Ook in België heeft het diorama zich ver-
spreid. In 1841 toonde Charles Van den 
Bussche op de Antwerpse Sinksenfoor zijn 
Diorama mouvant, met als hoofdattractie de 
‘Messe de Minuit, Représentant l’intérieur 
de l’Eglise des Invalides’, waarin de Parijse 
kerk overdag werd getoond, maar ook 
’s nachts, gevuld met mensen, tijdens een 
middernachtmis op kerstavond – het tijd-
stip was ook hier afhankelijk van de belich-
ting. Meer dan vijftig jaar later, op de 
wereldtentoonstelling in Antwerpen in 
1894, werd een Kongodiorama opgesteld, 
met zes grote houten kaders van 8,25 bij 
9,50 meter, waarop zowel schitterende 
landschappen als de weldaden van de kolo-
nisator werden getoond. Congo Belge 
bracht vervolgens zes postzegels uit met de 
dioramaschilderingen.7

 In Gent was rond de eeuwwisseling een 
diorama gevestigd in de Zonnestraat, tussen 
Veldstraat en Kouter in het stadscentrum – 
het behoorde toe aan een onderneming met 
kantoren in de Brusselse Nieuwstraat en in 
Parijs. De diorama’s werden ingericht door 
een reisbureau, wat vanuit commercieel 
oogpunt een geniale zet was. Vanuit het 
besef  dat mensen geen genoegen meer 
namen met de tover van het negentien-
de-eeuwse diorama, werd het voortaan inge-
zet als publiciteit voor Europese reizen. Om 
op een aforisme van Adorno en Horkheimer 
te variëren: niet alleen werd het bewijs gele-
verd dat Italië bestaat, het werd ook al 
mogelijk om meteen bij het verlaten van het 
diorama voor een reisje richting Italië in te 
tekenen. In de collectie ‘vliegende bladen’ 
van de Universiteit Gent bevinden zich tien-
tallen posters, folders en (geknipte) toe-
gangstickets van dit diorama, dat dagelijks 
open was van tien uur ’s ochtends tot tien 
uur ’s avonds, en waarvan het programma 
iedere zondag wijzigde.
 Van zondag 29 maart tot zaterdag 4 april 
1903 werd er een nouveau voyage splendide 
aangekondigd naar de Côte d’Azur. De fol-
der benadrukte hoe er ‘rondreisbilletten 
van al de ijzerenwegen en schepen van 
Europa met 20 tot 50% vermindering op de 
gewone prijzen’ werden verkocht, samen 
met ‘Hotel-Koepons geldig in 1000 hotels’. 
Het programma van het diorama (en ver-
moedelijk van de aangeboden reis) bestond 
uit vijftig hoofdstukken, te beginnen in 
Marseille (met ‘La Canebière et la Bourse’ of  
het ‘Palais de Longchamps’), langs Nice 
(‘Quai du Midi’, ‘Hôtel des Anglais’) en 
Monte-Carlo (‘Salle de la Roulette’) en eindi-
gend in het Grand Hôtel van Menton. Op 
een folder in het universiteitsarchief  heeft 
een bezoeker in de kolommen alle vijftig 
titels met een dik potlood in de marge aan-
gestreept, om tijdens de vertoning de tel niet 
kwijt te raken. Zelfs als de reis niet is 
gemaakt, dan is dit lijstje toch mooi afge-
werkt. Zakencijfers van deze onderneming 
zijn niet bekend, maar zou de loutere moge-
lijkheid om op reis te gaan de populariteit 
van het diorama niet hebben vergroot?

6. Anselm Kiefer, Family Pictures 
(2013-2017)

Het laatste deel van Dioramas in het Palais 
de Tokyo was gewijd aan hedendaagse en 
artistieke toepassingen. Pontificaal vooraan 
stond Étant donnés van Marcel Duchamp – 
niet het kunstwerk, want dat staat sinds 
1969 opgesteld in het Philadelphia Museum 
of  Art, maar wel de ringmap met Duchamps 
aanwijzingen voor de assemblage, naast de 

versie die de Franse kunstenaar Richard 
Baquié in 1991 maakte op basis van deze 
instructies.
 Strikt genomen is de keuze voor Duchamp 
niet terecht, want Étant donnés biedt geen 
collectieve kijkervaring aan zoals het diora-
ma in een museum of  in een auditorium. In 
deze installatie, ontwikkeld tussen 1946 en 
1966, nadat Duchamp naar eigen zeggen 
de kunst vaarwel had gezegd om zich aan 
het schaken te wijden, is het ‘spektakel’ te 
bekijken door twee dichtbij elkaar gelegen 
gaatjes die op ooghoogte in een houten deur 
zijn aangebracht. Door een ovalen gat in een 
bakstenen muur is vervolgens een naakte 
vrouw zichtbaar die, de benen gespreid, een 
brandende gaslantaarn vasthoudt. Haar 
hoofd valt buiten beeld; in het landschap 
achter haar is een waterval te zien die 
(dankzij een motortje) echt beweegt. Niets 
van wat wordt getoond lijkt natuurlijk of  
historisch, zoals bij klassieke diorama’s, 
hoewel het tafereel perfect zou kunnen 
bestaan. Opvallender is dat alles in het werk 
wordt gesteld om de kijker te doen beseffen 
dat er gekeken wordt, op een voyeuristische 
manier, naar iets dat waarschijnlijk beter 
ongezien was gebleven, terwijl het diorama 
net de illusie probeerde te creëren van een 
blik op iets wat iedereen gezien moest heb-
ben, op zo’n manier dat het dispositief  
onzichtbaar werd en de kijker zich kon ver-
liezen in het schouwspel. Étant donnés 
houdt die mogelijkheid af, en creëert gêne, 
onduidelijkheid en onrust. Rosalind Krauss 
zei ooit dat ze zich nooit op haar ongemak 
heeft gevoeld in een museum, behalve toen 
ze door de gaatjes van Étant donnés keek: 
‘Mijn god’, zo vroeg ze zich af, ‘wie ziet me 
terwijl ik dit aan het doen ben?’8 Als 
Duchamps urinoir uit 1917 toont hoe elk 
voorwerp kunst kan worden, dan toont 
Étant donnés uit 1966 dat de kijkervaring 
die bij moderne kunst hoort, samenvalt met 
verhoogd zelfbewustzijn, en met scepsis ten 
opzichte van wat wordt getoond. Het perfec-
te realisme dat diorama’s nastreefden, is in 
de kunst ondenkbaar geworden, of  het 
wordt laatdunkend geïdentificeerd met  
kitsch of  kritiekloos academisme.
 Een verzuchting van Charles Baudelaire 
uit het midden van de negentiende eeuw 
voorspelt die ontwikkeling, en bezegelt het 
lot van het diorama – een medium dat 
Baudelaire apprecieert precies omdat het 
mislukt. In 1859 recenseerde hij het Salon 
des Artistes français. Wat hij zag stelde hem 
teleur; deze schilders en beeldhouwers kopi-
eerden de werkelijkheid correct, maar lui, 
zonder in dat proces van imitatie iets bete-
kenisvols toe te voegen. ‘Ik wens weer te 
worden meegevoerd’, aldus Baudelaire, 
‘naar diorama’s waarvan de enorme, onver-
hoedse tover een nuttige illusie in mij 
oproept. Ik kijk liever naar sommige toneel-
decors, waarop ik mijn dierbaarste dromen 
kunstig weergegeven en dramatisch ver-
enigd vind. Omdat ze onecht zijn, liggen ze 
oneindig veel dichter bij de werkelijkheid, 
terwijl de meeste landschapschilders leuge-
naars zijn, juist omdat zij de leugen ver-
waarlozen.’9

 Het zijn opmerkingen die aansluiten bij 
de bijdragen van hedendaagse kunstenaars 
op Dioramas, zoals Ryan Gander, Fiona Tan 
of  Duane Hanson. Het falen van het diora-

ma als representatiemiddel (althans in ver-
gelijking met latere technologische ontwik-
kelingen) wordt in artistieke toepassingen 
ingezet om niet alleen de initiële betovering 
van de gelijkenis op te wekken, maar ook de 
problematische aspecten ervan bloot te leg-
gen, en elke aanspraak op werkelijkheid te 
ontmaskeren. In de autobiografische diora-
ma’s met als titel Family Pictures die Anselm 
Kiefer maakte, wordt het medium aange-
wend om de zogenaamde onschuld van 
bepaalde episodes uit een Duitse kindertijd 
– een kleine jongen die ervan droomt paus 
te worden, een afstudeerbal, een wandeling 
door het woud – te doorprikken, maar ook 
op nostalgische wijze zichtbaar te maken. 
Elk van deze diorama’s, zo schrijft Kiefer in 
de catalogus, ‘is de wederopstanding die 
volgt op een beeldenstorm’.10

7. Robert Smithson, Hotel Palenque 
(1969-1972)

Het diorama werd overbodig door de ont-
wikkeling van fotografie en film, maar er is 
nog een medium dat een tussenfase vormt: 
de dia of  het projectieplaatje. Een voorloper 
is de toverlantaarn waarmee handgeschil-
derde glazen platen werden geprojecteerd. 
In 1850 werd de fotografische projector in 
de VS gepatenteerd. Het belangrijkste ver-
schil met de diorama’s was de uitvergroting 
of  projectie van het beeld: waar in een 
diorama een doek op ware grootte werd 
beschenen of  met licht ‘doorstraald’, werd 
hier van een klein plaatje gebruikgemaakt 

dat dankzij een lichtstraal en een lens tien-
tallen malen op een wand werd uitvergroot. 
In 1935 kwam Kodachrome op de markt, 
een jaar later Agfacolor: kleurenfilmrolle-
tjes gemaakt met een omkeerprocedé, die 
het diapositief  democratiseerden. Voortaan 
kon elke verduisterde ruimte, klaslokaal of  
woonkamer een diorama worden.
 De tentoonstelling Diapositive. Histoire de 
la photographie projetée die afgelopen zomer 
te zien was in het Musée d’Élysée, het foto-
grafiemuseum van Lausanne, opende met 
de schrijversportretten die Gisèle Freund 
aan het eind van de jaren dertig met behulp 
van dit procedé maakte. Ze werden op 5 
maart 1939 voor het eerst live en in kleur 
geprojecteerd in de Parijse boekhandel van 
Adrienne Monnier. Diaprojectie maakte 
van het tonen van foto’s een publiek en the-
atraal evenement, met een geregisseerd 
begin en einde, dat becommentarieerd kon 
worden door de spreker die de projector 
bediende. Tot aan het eind van de twintigste 
eeuw waren dia’s daarom het educatieve 
medium bij uitstek, en generaties kunsthis-
torici zijn opgeleid aan de hand van de dia-
collecties van hun docenten. Klassiek is het 
voorbeeld van de Zwitserse kunsthistoricus 
Heinrich Wölfflin (1864-1945), die als eer-
ste de dubbele projectie hanteerde tijdens 
zijn colleges. De nauwkeurige vergelijking 
van twee beelden liet hem toe om de vorme-
lijke overeenkomsten tussen kunstwerken 
of  gebouwen letterlijk te laten oplichten. 
Het was een manier om professorale autori-
teit te verwerven, als stem in de duisternis, 
hoewel de lesgever deel uitmaakte van het 
kijkend studentenpubliek. In een biografie 
van Wölfflin wordt dat als volgt omschre-
ven: ‘Wölfflin beschouwt het werk in stilte, 
nadert het zoals men, in navolging van het 
advies van Schopenhauer, een prins bena-
dert, wachtend tot het werk tot hem spreekt. 
Zijn zinnen komen traag, bijna aarzelend. 
Wanneer zijn studenten deze pauzes in zijn 
manier van spreken imiteren, bootsen ze 
niet enkel een externe hebbelijkheid na, 
want ze voelen dat deze plechtige effecten 
iets positiefs overbrengen. Wölfflins college 
geeft nooit de indruk voorbereid te zijn, als 
iets compleets dat op het kunstwerk wordt 
geprojecteerd. Eerder lijkt het ter plekke 
geproduceerd te worden door het beeld zelf. 
Het kunstwerk behoudt voortdurend zijn 
uitzonderlijke status. Zijn woorden overwel-
digen de kunst niet, maar verfraaien haar 
als parels.’11

 Als kunstenaars vanaf  de jaren zestig dia’s 
gebruiken, dan doen ze dat ook om de insti-
tutionele kunstgeschiedenis te bekritiseren. 
Op 24 januari 1972 geeft Robert Smithson 
een lezing voor architectuurstudenten aan 
de universiteit van Utah. Zijn presentatie 
duurt 45 minuten en hij toont 31 dia’s, 
gemaakt tijdens een reis naar Yucatán. 
Smithson ‘bespreekt’ Hotel Palenque, een 

Robert Smithson

Hotel Palenque, 1969-1972

Anselm Kiefer

Family Pictures, 2013-2017
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gebouw dat op instorten stond, maar dat ook 
nog deels in gebruik was. In de vorm van een 
kunstwerk – een diaprojectie met geluidsop-
name – vestigt hij de aandacht op een alles-
behalve canoniek bouwsel, dat zich nauwe-
lijks in klassieke kunsthistorische termen 
laat analyseren. Iets gelijkaardigs doet 
Marcel Broodthaers in Bateau Tableau uit 
1973, net als de lezing van Smithson te zien 
op de tentoonstelling in Lausanne. Hier is de 
commentaarstem afwezig: Broodthaers 
toont in stilte tachtig dia’s van een amateur-
schilderij van enkele bootjes, waarbij hij 
vaak zodanig inzoomt dat de fragmenten het 
werk niet verduidelijken, maar er los van 
komen te staan, ook door de graad van 
abstractie die ze verwerven. Het beeld is het 
werk niet, en een waardeloos schilderij wordt 
als onderwerp van een diapresentatie plots 
interessant, hoewel de redenen voor dat 
belang onuitgesproken blijven, of  schijnbaar 
willekeurig kunnen worden ingevuld.

8. Fischli & Weiss, Sichtbare Welt 
(2000)

Een van de redenen voor de succesvolle ver-
spreiding van dia’s is dat het tot ver in de 
jaren zeventig moeilijk en duur bleef  om 
kleurenfoto’s af  te drukken: het was goedko-
per om in kleur te projecteren. Ook voor 
kunstenaars werd het gebruik van dia’s een 
toegankelijk alternatief  voor traditionele 
media, waarmee aspecten van fotografie, 
film, installatie en zelfs performance gecom-
bineerd werden. Tegelijkertijd bleef  er iets 
hangen van het aura van de toverlantaarn: 
een geprojecteerd beeld is een ‘verschijning’, 
een kleurige lichtvlek met een desondanks 
hoge precisie en nauwkeurigheid. Toen Dan 
Graham in 1966 zijn fotoreeks Homes for 
America in Manhattan presenteerde, koos 
hij voor een diacarrousel: een efficiënte 
manier om de huizen groot te tonen, maar 
ook een seriële presentatiewijze die einde-
loos kon herbeginnen, en zo de industriële 

productie van deze suburbane woningen 
verbeeldde. Bovendien werd de dia, ironisch 
genoeg, het medium dat steeds vaker in 
dezelfde Amerikaanse huizen werd aange-
wend, door gezinnen die wilden terugblik-
ken op recente uitstapjes of  feestjes.
 De aspiraties die hiermee gepaard gingen 
in de naoorlogse consumptiemaatschappij, 
worden ten top gedreven in twee werken 
van Fischli & Weiss. Sichtbare Welt (voor het 
eerst tentoongesteld in 2000) toont, op 
lichtbakken, een schier oneindige reeks 
dia’s van toeristische locaties – of  gewoon 
van mooie plekken en dingen die het waard 
zijn gefotografeerd te worden. Zelfs vliegtui-
gen worden vereeuwigd, als de vervoermid-
delen die de zichtbare wereld razendsnel 
dichterbij brengen, en waarmee elke reis 
noodgedwongen weer eindigt. Alles bestaat 
om bezocht en vastgelegd te worden door de 
amateurfotograaf, maar de verlangens die 
deze mogelijkheid met zich meebrengt, blij-
ven onvervuld of  onvoltooibaar. Het is 
opvallend dat Sichtbare Welt diapositieven 
toont zonder ze te projecteren. Het wordt 
vaak over het hoofd gezien hoe wonderlijk 
dia’s zijn nog voor ze worden uitvergroot, 
als onmogelijk gedetailleerde, tweedimensi-
onale verkleiningen, met diepe en typische 
kleuren. Vladimir Nabokov opent het acht-
ste hoofdstuk van zijn autobiografie Speak, 
Memory met de mededeling: ‘Ik ga een paar 
dia’s tonen.’ Vervolgens blikt hij terug op de 
docenten uit zijn kinderjaren (en op de dia’s 
die zij toonden), maar hij distantieert zich 
ook van het medium van de projectie. 
Eigenlijk verkiest hij het om dia’s tussen 
vinger en duim te klemmen en tegen het 
licht te houden – ‘translucente miniaturen, 
wonderlanden op zakformaat, mooie kleine 
werelden van gedempte, lichtgevende tin-
ten! […] Er bestaat, zo lijkt het, in de ver-
schaalde dimensies van de wereld, een deli-
cate ontmoetingsplaats tussen verbeelding 
en kennis, een punt dat te bereiken valt door 
grote dingen te verkleinen en kleine dingen 
te vergroten, en dat intrinsiek artistiek is.’12 

Als Sichtbare Welt het eerste doet, dan reali-
seren Fischli & Weiss met Eine unerledigte 
Arbeit, gemaakt tussen 2000 en 2006, het 
laatste. Dit werk toont de overtreffende trap, 
niet van de diaproductie maar van de dia-
projectie. Het bestaat uit 162 outtakes van 
Sichtbare Welt, die in een ononderbroken 
loop in elkaar overvloeien, wandvullend 
geprojecteerd in een verduisterde kamer. 
Het resultaat is een hallucinogene flow van 
wazige en nooit stabiele beelden – een filmi-
sche ervaring: de beelden zijn overgezet op 
dvd, en tonen nogmaals hoe fotografie en 
film, en dia en diorama, elkaar hebben aan-
gekondigd en overtroffen.

9. Christopher Nolan filmt Dunkirk 
(2017) met een IMAX-camera

Afgelopen zomer ging Dunkirk in première, 
een bioscoopfilm waarmee regisseur 
Christopher Nolan de toeschouwers de reali-
teit van de Tweede Wereldoorlog aan den 
lijve wou doen ondervinden. Zo is de film 
ook ontvangen en unaniem geprezen: als 
niets minder dan de toekomst van de ‘kineti-
sche’ cinema van de fysieke ervaring, van de 
onderdompeling of  de immersie. Eindelijk 
kan het publiek voelen hoe het was om als 
soldaat te vechten in 1940! Dunkirk is een 
diorama voor de eenentwintigste eeuw, en 
zoals bij Daguerre destijds is alles in het werk 
gesteld om de projectiemachinerie te doen 
vergeten, paradoxaal genoeg door een 
gewelddadig te noemen spervuur aan visue-
le en auditieve prikkels – zo fel en luid dat ze 
lichamelijk voelbaar worden. ‘Feel it in your 
bones’ is een van de catchphrases van de 
IMAX-cinema, en Nolan filmde Dunkirk 
integraal met IMAX-camera’s. Het filmfor-
maat is ontwikkeld in de jaren zestig, en het 
laat toe om op een groter scherm – meestal 
22 bij 16 meter (even breed maar twee meter 
hoger dan Daguerre’s diorama) – toch nog 
een hoge resolutie en scherpe kwaliteit te 
behalen. Dergelijke films, waarvan de strips 
horizontaal door de projector lopen, met een 
aparte geluidsband, vereisen speciale infra-
structuur, en kunnen momenteel in zeven 
zalen in Nederland worden getoond, en in 
één zaal in België, in Kinepolis te Brussel.
 De bedoeling: van de bioscoopervaring 
weer iets uitzonderlijks maken, iets waar-
voor het publiek, ondanks grote flatscreens, 
gestreamde televisieseries en permanent 
interessante smartphones, toch nog en 
masse het huis verlaat. Getuige de receptie 
van de film, worden de vele gebreken van 
Dunkirk door de technologische IMAX-
lawine bedolven. Er is nauwelijks moeite 
gedaan om de volgebouwde kust van 
Duinkerke anno 2017 aan te passen aan de 
situatie in 1940; de indruk wordt gewekt, 
op niet weinig sentimentele wijze, dat de 
driehonderdduizend soldaten door kleine 
bootjes, op initiatief  van Britse burgers, 
naar huis werden gebracht (want op het 
leger en dus op de staat moesten ze niet 
meer rekenen); de soundtrack van Hans 
Zimmer is uiteraard zeer onrealistisch, 
ondanks Nolans premisses, en zo overweldi-
gend luid dat bombardementen door de 
honderden strijkers worden overstemd; en 
het hopeloze wachten van de soldaten – ver-
moedelijk een niet gering aspect van de 
‘werkelijkheid’ van deze oorlog – komt zel-
den aan bod, gezien de haast ridicule dicht-
heid aan gebeurtenissen.
 Van ‘de rust van de werkelijkheid’ die 
Kafka apprecieerde in het Kaiserpanorama, 
omdat de beelden er ‘levendiger’ door wer-
den dan in de bioscoop, is tijdens een verto-
ning van Dunkirk op geen enkel moment 
sprake. Ook realiteit is een historisch con-
cept: in de 21e eeuw wordt iets blijkbaar pas 
als ‘echt’ ervaren wanneer het overweldi-
gend, luid en razendsnel op de toeschouwer 
wordt afgevuurd. Toch leert het terugblik-
ken op diorama’s en dia’s dat ‘werkelijkheid’ 
een kwetsbaar effect van de verbeelding blijft, 
en dat multimediale ontwikkelingen steeds 
minder aan diezelfde verbeelding overlaten. 

Mimesis – de nabootsing van de werkelijk-
heid – grijpt plaats langs subtiele omwegen, 
en moet vormelijk worden gesuggereerd eer-
der dan machistisch opgedrongen.
 Toen ik eind juli in Brussel Dunkirk bekeek, 
of  eerder onderging, werd het daverende 
geraas van de bommen en de violen ondanks 
alles overstemd door het geluid van een man 
en een vrouw die samen, op de rij achter mij, 
gretig een grote kartonnen emmer popcorn 
consumeerden. Toen de aftiteling nog liep 
keek ik weer in hun richting. Ze consulteer-
den elk afzonderlijk hun smartphone; na 
twee uur diorama was het meteen weer tijd 
voor die kleine dia, alsof  op dat volstrekt 
individueel doorschijnend scherm zich niet 
alleen het verleden, maar ook de nabije toe-
komst liet aflezen.

Noten

 1 Reiner Stach, Kafka. The Early Years, Princeton, 
Princeton University Press, 2017, p. 93.  
De Engelse vertaling van het tweede deel van 
de biografie verscheen in 2005, die van het 
derde deel in 2013.

 2  Franz Kafka, Dagboeken 19141923. 
Reisdagboeken, Amsterdam, Querido, 1974,  
pp. 179-180.

 3 Walter Benjamin, The Arcades Project, 
Cambridge, The Belknapp Press of  Harvard 
University Press, p. 529.

 4 Ibid., p. 101.
 5  Walter Benjamin, Kinderjaren in Berlijn rond 
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Antwerpen, 2005.

 8 Geciteerd in: Julian Jason Haladyn, Marchel 
Duchamp. Étant donnés, London, Afterall Books, 
2010, p. 53.

 9 Charles Baudelaire, De salon van 1859, 
Amsterdam, Voetnoot, 1990, p. 94.

 10 Anselm Kiefer, Family Pictures, in: Katharine 
Dohm, Claire Garnier, Laurent Le Bon, 
Florence Ostende (red.), Dioramas, Paris, 
Flammarion/Palais de Tokyo, 2017, p. 276.

 11 Franz Landsberger, Heinrich Wölfflin, Berlin, 
Elena Gottschalk, 1924, pp. 93-94. Geciteerd 
in: Robert S. Nelson, The Slide Lecture, or the 
Work of  Art History in the Age of  Mechanical 
Reproduction, in Critical Inquiry, nr. 3, jrg. 26, 
2000, pp. 414-434.

 12 Vladimir Nabokov, Speak, Memory (An 
Autobiography Revisited), London, Penguin, 
1999 (1967), pp. 130-131.

De tentoonstelling Dioramas liep van 14 
juni tot 10 september 2017 in het Palais de 
Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 
75116 Parijs (01/8197.3588; palaisde 
tokyo.com). Van 6 oktober tot 21 januari 
2018 is ze onder de titel Diorama. Erfindung 
einer Illusion te zien in de Schirn Kunsthalle, 
Römerberg, 60311 Frankfurt (069/299882-
112; schirn.de).

De tentoonstelling Diapositive. Histoire de 
la photographie projetée loopt van 1 juni 
tot 24 september 2017 in het Musée d’Élysée, 
18 avenue de l’Elysée, 1014 Lausanne 
(021/316.99.11; elysee.ch).

Fischli & Weiss

Eine unerledigte Arbeit, 2000-2006

Fischli & Weiss

Sichtbare Welt, 2000
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REUTEN GALERIE
t/m 15/10

PERPETUUM III  
IN VOORTDURENDE BEWEGING

Videowerken, fotowerken en schilderijen Andrea Radai,
Ronald Versloot, Lon Robbé, Olphaert den Otter en 
Agniet Snoep

22/10–26/11

VIEWS ON LANDSCAPES (FOTO- 
EN VIDEOWERKEN, TEKENINGEN)

Lynne Leegte, Lon Robbé,
Frans van Lent en Bas Ketelaars 

SLEWE GALLERY
t/m 28/10

DUALs
Roos Theuws

04/11–16/12

IN SEARCH OF RED YELLOW AND BLUE
Steven Aalders

23/11–26/11

AMSTERDAM ART WEEKEND

GALERIE VAN GELDER
21/10–18/11 
in GVG

DO YOU HAVE A PLAN? 
François Dey

in AP

MULTIPLES ON A TABLE 
groepstentoonstelling

09/09–18/10 
in GVG

Jaap Kroneman
in AP

Voebe de Gruyter

ANDRIESSE EYCK 
GALERIE
t/m 14/10

VOLUNTARY WEATHERING
Helen Mirra

22/09–24/09

UNSEEN AMSTERDAM
Charlotte Dumas, Cuny Janssen

21/10–02/12

OPENING HOURS
Daragh Reeves

GALERIE ONRUST
09/09–14/10

STAGE OF BEING
Robert Zandvliet

GALERIE FONS WELTERS
until 21/10

LOVED AN IMAGE
Juliette Blightman

Front Space

THE DONG WITH A LUMINOUS NOSE
Ola Vasiljeva

05/10–08/10

FRIEZE ART FAIR LONDON BOOTH G22
Jennifer Tee & Evelyn Taocheng Wang

26/10–31/10

IN COURSE OF THE MIRACULOUS
Cheng Ran

01/11–04/11

SPACE REFUGEE
Halil Altindere

06/11–11/11

UNTITLED (SHAVING PERFORMANCE 2010)
A.K. Burns & Katherine Hubbard

GALERIE RON MANDOS
09/12–21/10

PASSAGE
Mohau Modisakeng

09/12–21/10

ANONYMOUS
Anthony Goicolea

11/11–mid december

COTIDIANA
Inti Hernandez

WILLEM BAARS 
PROJECTS
16/09–14/10 
Opening 16/09

DRIFTING CIRCLES
Rob Birza

28/10–25/11 
Opening 28/10

FIGUREN UIT HET ZUIDWESTEN
Emo Verkerk

THE MERCHANT HOUSE
23/09-12/11 
Opening 23/09, 19:00–22:00 
TMH Talks 28/10, 17:00–19:00; Catalogue Event 10/11, 19:00–21:00 
Curated by Marsha Plotnitsky, TMH Founding Artistic Director

MAKING THINGS HAPPEN: YOUNG ARTISTS IN DIALOGUE I
Sylvie Bonnot & Zhu Hong

22/09–24/09

UNSEEN AMSTERDAM
Sylvie Bonnot

23/11–26/11

AMSTERDAM ART WEEKEND
Elsa Tomkowiak & Mary Sue

Prinsengracht 510  
020.620.75.37 
065.582.87.05 

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

Kerkstraat 105 A  
020.625.72.14  

woe–za: 13:00–18:00 
www.slewe.nl

Planciusstraat 9 A  
020.627.74.19  

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

Bloemstraat 140 
020.423.30.46 

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

Prinsengracht 282 
+31(0)20.320.70.36 

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

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

www.baarsprojects.com

 Planciusstraat 7  
020.420.22.19   

wo–za: 13:00–18:00 
(en op afspraak) 

www.galerieonrust.nl 

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

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

Herengracht 254
020.845.59.55

vr: 12:00–19:30
(en op afspraak)

www.merchanthouse.nl 
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FIEKE KONIJN

Vanaf  juni 2017 is de collectie van Museum 
Boijmans Van Beuningen in een nieuwe 
opstelling te zien, onder de titel De collectie als 
tijdmachine. Samensteller is Carel Blotkamp, 
kunstenaar, kunstcriticus en emeritus hoog-
leraar Kunstgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit (Amsterdam). Blotkamp maakte 
eerder tentoonstellingen voor onder andere 
het Van Gogh Museum, het Chabot Museum, 
het Stedelijk Museum en het Mauritshuis. 
Afgezien van kleine wijzigingen vanwege 
uitgaande of  terugkerende bruiklenen, zal 
deze collectiepresentatie blijven staan tot 
aan de sluiting van het gebouw in 2019, in 
verband met de geplande renovatie.
 Vrijwel tegelijkertijd met Boijmans startte 
ook het Van Abbemuseum met een geheel 
vernieuwde collectiepresentatie, terwijl een 
ingrijpende herschikking van de collectie 
van het Stedelijk Museum op het eind van 
het jaar wordt verwacht. Enige jaren geleden 
lanceerde directeur Benno Tempel boven-
dien in het Gemeentemuseum Den Haag een 
nieuwe presentatie van de verzameling geti-
teld Ontdek het moderne (lopende van 2014 
tot 2020) en bij haar aantreden als direc-
teur in 2012 herschikte Lisette Pelsers de 
collectie van het Kröller Müller Museum. 
Het is een trend die zowel in Nederland als 
daarbuiten al enige tijd gaande is: de eigen 
verzameling, die lang als de meer statische 
tegenhanger werd beschouwd van de 
experi mentele tijdelijke tentoonstelling, 
wordt nu eveneens als ‘expositie’ geconcep-
tualiseerd. Al dient ter nuancering gezegd 
dat de ‘vaste’ collectiepresentatie ook in het 
verleden vaak in samenstelling wisselde, 
denk bijvoorbeeld aan de praktijk van 
Willem Sandberg om de collectie van het 
Stedelijk Museum Amsterdam in steeds 
andere constellaties te tonen. Internationaal 
wordt het beeld sinds de jaren negentig voor-
al gedomineerd door de verschillende herin-
richtingen van het Museum of  Modern Art 
in New York, Tate Modern en Tate Britain in 
Londen, en van Centre Pompidou in Parijs, 
mede omdat het hier om zulke omvangrijke 
en canonieke verzamelingen van moderne 
en eigentijdse kunst gaat.
 Er kunnen meerdere verklaringen wor-
den aangevoerd voor het verschijnsel dat 
het in steeds nieuwe vorm presenteren van 
de collectie een gelijkwaardige plaats heeft 
gekregen naast het tentoonstellingspro-

gramma. In de eerste plaats genereert het, 
inhakend op de huidige beleveniscultuur, 
meer publiciteit en dus meer bezoekers. Een 
praktische reden is daarnaast dat met elke 
herschikking weer een andere greep uit de 
overvolle depots kan worden gedaan, wat 
zich des te meer opdringt omdat veel kunst 
van na 1960 zaalvullend is en een groot 
beslag op de beschikbare ruimte legt. Op een 
meer theoretisch niveau echter wordt deze 
ontwikkeling gestimuleerd door het debat 
dat binnen de kunstwetenschappen sinds de 
jaren zeventig wordt gevoerd over de 
geschiedschrijving van de moderne kunst. 
Een van de brandende kwesties die daar 
voor de museumpraktijk uit voortkwamen, 
is de vraag of  een museum een uitsluitend 
westers beeld op de kunstgeschiedenis moet 
brengen of  haar juist in een mondiaal per-
spectief  dient te plaatsen. Daarbij kwam 
tevens de chronologische ordening als een 
achterhaalde historicistische constructie 
onder vuur te liggen en werden andere 
rangschikkingen, zoals de thematische, als 
alternatief  beproefd. Een ander gevolg van 
het ter discussie stellen van de gangbare 
master narrative is dat de aandacht niet meer 
exclusief  uitgaat naar de avant-garde met 
zijn sleutelfiguren, maar ook naar tegenbe-
wegingen en eenlingen die tot nu toe buiten 
de canon zijn gebleven. Hoewel Blotkamp 
geen zwaar theoretisch geschut in stelling 
brengt, refereert de inrichting van De collec
tie als tijdmachine wel degelijk aan deze dis-
cussies. Hier zal zij eerst vergeleken worden 
met voorgaande presentaties in Boijmans 
en vervolgens met de praktijk in enkele 
musea buiten Nederland.

De voorgangers van De collectie als 
tijdmachine

De collectie als tijdmachine past in een lange 
traditie van Museum Boijmans Van 
Beuningen om personen van buiten het 
instituut voor het samenstellen van collectie-
presentaties uit te nodigen, in de verwach-
ting dat een outsider meer dan de vaste 
medewerkers in staat zal zijn om met een ver-
nieuwende visie te komen. Tussen 1988 en 
1997 heeft dat tot een aantal spraakmaken-
de projecten geleid van curatoren uit uiteen-
lopende disciplines, onder wie tentoonstel-
lingsmaker Harald Szeemann, film regisseur 
Peter Greenaway, filosoof  Hubert Damisch 
en kunstenaar Hans Haacke. Deze presenta-

ties werden steeds geafficheerd als exposi-
ties en vonden plaats in de Bodonvleugel 
van het museum, die uitermate geschikt is 
voor het spectaculaire karakter dat deze 
carte-blancheopdrachten nu eenmaal aan-
namen. Hoewel de ensceneringen beslist 
memorabel waren, kun je terugblikkend 
niet anders dan constateren dat de collectie 
eerder middel dan doel was. Elk van deze 
curatoren leverde een statement af  dat 
vooral veel over zijn persoonlijke kunstop-
vatting zei, maar uiteindelijk geen blijvend 
effect had op de collectieopstelling.
 Onder Sjarel Ex, directeur sinds 2004, 
zette het museum deze lijn voort, zij het met 
andere uitgangspunten. Op De collectie 1 
(2007-2009) en De collectie 2 (2009-
2011), beide ingericht door stylist Maarten 
Spruyt, volgden De collectie verrijkt (2011-
2015), samengesteld door hoogleraar 
Kunst  geschiedenis Peter Hecht, en ten slot-
te De collectie als tijdmachine (2017-2019). 
Een belangrijke verschuiving is dat deze 
presentaties bedoeld zijn om meerdere 
jaren te blijven staan, wisselingen in ver-
band met bruiklenen daargelaten. Bijgevolg 
vinden ze steeds plaats in het uit 1935 
daterende gebouw van Van der Steur, de 
traditionele plek voor de collectie. Ook al 
zijn wederom externe samenstellers aange-
trokken, in tegenstelling tot de gastcurato-
ren van de jaren tachtig en negentig heb-
ben zij in hechte samenwerking met de 
vaste staf  geopereerd, in plaats van als 
solist. De vier presentaties zijn daarom eer-
der te beschouwen als verkenningen van 
het DNA van de collectie dan als statements 
over het fenomeen ‘museum’, zoals de pre-
sentaties van de jaren tachtig en negentig 
dat waren.1 Een laatste wezenlijk verschil is 
ten slotte dat in alle gevallen voor een chro-
nologisch parcours is gekozen, een moge-
lijkheid die door de curatoren uit de periode 
1988-1997 als passé werd beschouwd, 
want bij alle verscheidenheid was geen 
enkele van hun tentoonstellingen chrono-
logisch opgebouwd.
 Binnen het model van de chronologie zijn 
echter nog tal van keuzes mogelijk, zo blijkt 
bij vergelijking van de opzet van Spruyt, 
Hecht en Blotkamp. Welke selectie wordt uit 
het enorme verzamelgebied van het muse-
um gemaakt? Hoe ligt de balans tussen 
oude en moderne kunst, en tussen verschil-
lende media? In hoeverre speelt de achter-
grond van de samensteller daarbij mee? En 
hoe wordt van het gebouw gebruikge-

maakt? De collectie 1 en 2 onderscheidden 
zich doordat het chronologische circuit op 
meerdere punten werd onderbroken door 
eigentijdse Interventies, om een hedendaags 
perspectief  op oudere kunst te bieden. 
Startend vanaf  de oude ingang liep de route 
over twee verdiepingen, van de late Middel-
eeuwen tot en met de 21e eeuw. De gebrui-
kelijke scheiding tussen collectiegebieden 
was opgeheven: schilder- en beeldhouw-
kunst werden gecombineerd met toegepaste 
kunst, zoals meubels, majolica, liturgisch 
gerei en design.2 Bovendien waren topstuk-
ken van de late Middeleeuwen en de 
Renaissance uit het Rijksmuseum, dat des-
tijds in renovatie was, in de opstelling opge-
nomen. Gegeven Spruyts specialisme lag de 
nadruk meer op het visuele effect van 
bepaalde combinaties dan op een inhoude-
lijke revisie van de kunstgeschiedenis.
 Hecht koos de jaren dertig als eindpunt. 
Zijn argument daarvoor was dat de zalen 
van het oude gebouw niet geschikt waren 
voor het tonen van kunst na 1945. De pre-
sentatie beperkte zich tot de eerste verdie-
ping en voornamelijk tot schilderkunst; 
sculptuur kreeg slechts een enkele zaal. 
Kunstnijverheid en design waren door Hecht 
buiten beschouwing gelaten. Zij vormden 
als vanouds een aparte afdeling op de bene-
denverdieping en dat is sindsdien zo geble-
ven. Hecht vlocht twee verhalen dooreen: 
dat van de ontwikkeling van de schilder-
kunst werd doorsneden met thematische 
zaaltjes over verzamelaars en hun relatie tot 
Museum Boijmans. Hij speelde daarmee in 
op het beeld dat Boijmans graag van zichzelf  
uitdraagt: een museum dat van oudsher 
hechte relaties met particuliere verzame-
laars onderhoudt en deze ook in de toekomst 
zal voortzetten – zie bijvoorbeeld de huidige 
plannen voor het Collectie gebouw. Als om te 
onderstrepen dat de collectie nog best wat 
aanwinsten kon gebruiken, nam Hecht 
ongeveer twintig bruiklenen in zijn presenta-
tie op, onder andere uit het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, 
dat vanwege renovatie gesloten was. 
Daarnaast pleitte hij voor een herwaarde-
ring van lang niet getoonde werken uit het 
depot. Kortom, naast de viering van het 
eigen bezit thematiseerde De collectie verrijkt 
het museum als selecterende en waarde ver-
lenende instantie. Als we de verdeling over 
de zalen bekijken, viel de balans echter wel 
erg ten nadele van de periode na 1900 uit. 
Elf  zalen waren gereserveerd voor de periode 
van de Middeleeuwen tot Rubens, één voor 
de achttiende eeuw en vijf  voor de negen-
tiende eeuw, tegenover zeven zalen voor de 
eerste dertig jaar van de twintigste eeuw, 
waaronder drie voor het surrealisme. Van de 
zes thematische zalen die daarnaast aan de 
geschiedenis van de verzameling waren 
gewijd kreeg de moderne kunst er slechts 
eentje toebedeeld, versus drie voor de bruik-
lenen van de Stichting Willem van der Vorm 
(17e en 19e eeuw) en een voor het legaat 
van Vitale Bloch (19e eeuw).3 Dat wrong des 
te meer omdat J.C. Ebbinge Wubben (1945-
1978), de directeur die naast de verzameling 
Van Beuningen ook de genoemde verzame-
lingen Van der Vorm en Bloch binnenhaal-
de, rond 1960 een beslissende wending aan 
het beleid gaf  door voorrang te geven aan 
het verwerven van naoorlogse kunst, gekop-
peld aan een actief  tentoonstellingspro-
gramma.4 Sindsdien is Boijmans het enige 
museum in Nederland met een collectie 
waarin alle kunstdisciplines van Van Eyck 
tot heden vertegenwoordigd zijn. 

Met een tijdmachine door de kunst-
geschiedenis

Hoe polyinterpretabel een museumverza-
meling kan zijn blijkt opnieuw bij het bekij-
ken van De collectie als tijdmachine. In dezelf-
de zalen en met deels dezelfde werken is een 
presentatie gemaakt die heel anders is 
geconcipieerd dan de vorige. Blotkamp trok 
de lijn door tot de contemporaine kunst en 
bedacht een ingenieuze opzet om het model 
van de chronologische ordening nieuw 
leven in te blazen en van zijn voorspelbaar-
heid te ontdoen. De presentatie is opgedeeld 

De collectie als tijdmachine – een pleidooi voor 
chronologie in de museumpresentatie

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam / zaal 5 in het tijdsblok 1900-1945: Realisme in meervoud
linkerwand: Raoul Hynckes, Schakels, 1934; Wim Schuhmacher, De haven van Palma de Mallorca, 1931 / korte wand achteraan: Piet Mondriaan, Compositie nr. II, 1929; 

doorkijk naar het ronde zaaltje met surrealisme, met René Magritte, Le miroir vivant, 1928, en in de vitrine Man Ray, L’énigme d’Isidore Ducasse, 1920 (1971); Piet 
Mondriaan, Compositie met kleurvlakjes, 1917 / rechterwand: Giorgio de Chirico, Il trovatore, ca. 1924; Carel Willink, De geleerden, Einstein, 1932 (bruikleen Sylvia Wilink) 
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in tijdsblokken die op zichzelf  conventioneel 
kunsthistorisch zijn: voor de periode tot 
1900 vallen ze grofweg samen met een 
eeuw, voor de periode daarna lopen ze langs 
de cesuren 1945, 1960, 1975 en 1995. In 
het parcours wordt de tijdlijn 1300-1945 
afgewisseld met de tijdlijn 1945-2017: na 
de zalen over het tijdvak 1300-1600 komen 
de zalen over de periode 1945-1960; na 
1600-1700 komt 1960-1975, na 1800-
1900 volgt 1975-1995 en na 1900-1945 
eindigt de tentoonstelling met de periode 
1995-2017. De achttiende eeuw is overge-
slagen. Zelf  vergelijkt Blotkamp zijn onge-
bruikelijke opzet met de Echternach-
processie, een eeuwenoude religieuze 
optocht waarbij de deelnemers vooruit 
komen door steeds drie stappen naar voren 
en twee stappen terug te doen. Nu schijnt 
dat in Echternach tot zo’n grote chaos 
geleid te hebben dat men sinds 1947 in 
plaats daarvan van het ene been op het 
andere springt. Maar chaos is wel het laat-
ste wat Blotkamps tijdmachine kenmerkt, 
integendeel, de route is bijzonder helder 
voor de bezoeker; de toelichtingen zijn leer-
zaam en toch luchtig gehouden. Het motief  
van de tijdmachine staat dan ook eerder 
voor het verbazingwekkende vermogen van 
de mens om mentaal tussen heden en verle-
den te schakelen.
 In de inrichting wordt dat heen en weer 
schakelen visueel ondersteund doordat de 
overgangen van de ene naar de andere peri-
ode behoorlijk contrastrijk zijn en iedere 
tijdseenheid zijn eigen wandkleur heeft 
gekregen. Zo stapt men bijvoorbeeld van de 
harmonie van de Renaissance in de luid-
ruchtige taal van Cobra, of  van de ‘strenge’ 
conceptuelen in de romantische kunst van 
de negentiende eeuw. Iedere periode heeft 
vier tot zes zalen gekregen, met doorgaans 
één grotere ‘erezaal’. Eén zaaltje is telkens 
bestemd voor een tijdelijke presentatie, 
zodat steeds andere collectiekernen uitge-
breid kunnen worden belicht. Verder is de 
kunst tot 1945 – klassiek – op ooghoogte 
gehangen, terwijl die van de periodes daar-
na dynamisch over de wand is verspreid. 
Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid 
van het stramien. De regelmatige bezoeker 
van het Boijmans, die gewend was aan een 
bepaald parcours door het gebouw, zal op 
dit punt eveneens uit zijn comfortzone wor-
den gehaald. In plaats van bij de oude 
ingang start de route nu in het trappenhuis 
van de nieuwbouw van Robbrecht en 
Daem. Met die omkering is de vroege kunst 
op de oude plek van de modernen terecht-
gekomen en andersom, wat tot verrassende 
resultaten heeft geleid. Het kleine ronde 
zaaltje bijvoorbeeld, waar voorheen meest-
al vroege tekeningen waren te zien, biedt 
nu precies de benodigde concentratie voor 

kleine surrealistische objecten en schilde-
rijtjes. Meest verrassend is misschien wel 
dat ook een Schnabel of  een Polke zich 
prima thuis voelt in de intieme zalen van 
het Van der Steurgebouw. Het doorbreekt 
de kijkgewoontes en laat je zowel het 
gebouw als de kunst op een nieuwe manier 
ervaren. De geavanceerde gecombineerde 
led- en tl-verlichting, die door kunstenaar 
Peter Struycken voor het museum is ont-
wikkeld, zet alles bovendien letterlijk in een 
nieuw licht. Naast een didactisch kunsthis-
torisch exposé is die intensivering van het 
kijken het eigenlijke hoofddoel van de pre-
sentatie. Per zaal is er een uitgekiende 
samenhang, een bepaald narratief, maar 
dat staat de bezoeker niet in de weg om 
ieder werk op zichzelf  te bekijken. Om dat 
toe te lichten zal ik een aantal zalen gede-
tailleerder bespreken.
 Bij wijze van welkom is het trappenhuis 
dicht behangen met schilderijen, oud en 
nieuw naast elkaar, sleutelwerk naast 
depotstuk. In de introductietekst wordt uit-
gelegd dat deze presentatie het reservoir 
voorstelt waar een museum uit put en 
wordt tevens verwezen naar de collecties 
toegepaste kunst en design elders in het 
gebouw. Na een minder geslaagde introduc-
tiezaal – de combinatie van Judd, Warhol en 
LeWitt met een middeleeuwse beeldengroep 
en een altaarstuk is niet overtuigend – volgt 
als eerste de periode 1300-1600. Twee wat 
ruimere zalen belichten de verhouding tus-
sen noordelijk en zuidelijk Europa, in res-
pectievelijk de vijftiende en de zestiende 
eeuw. Zo hangen in de eerste zaal de gebroe-
ders Van Eyck, Geertgen tot Sint Jans, 
Quinten Massijs (I) en twee verrukkelijke 
werken van Stefan Lochner tegenover een 
wand met de Italianen uit die periode. In de 
tweede zaal is werk te zien van Maerten van 

Heemskerck, Jan Gossaert, Lucas Cranach 
en Cornelis van Dalem, tegenover een wand 
met Tintoretto, Veronese en Polidoro. De 
Titiaan uit de collectie, de enige in Nederland, 
is op reis en zal later worden ingevoegd (het-
zelfde geldt voor de uitgeleende topstukken 
van Jeroen Bosch en Pieter Bruegel, de zaal 
zal dus ingrijpend veranderen).5 Een kleiner 
zijzaaltje behoort tot een van de mooiste 
van de hele presentatie: in dit verstilde kabi-
netje zijn naast een Tronende Madonna van 
Fra Angelico twee kleine, unieke vroegvijf-
tiende-eeuwse triptieken van onbekende 
meesters uit de collectie van het Boijmans 
gecombineerd met een aantal religieuze 
sculptuurtjes. Duidelijk wordt meteen wat 
de strikte toepassing van het temporele 
ordeningsprincipe in de hele presentatie 
oplevert: behalve ruimtelijk werk en schil-
derkunst treden ook verschillende kunstge-
ografieën met elkaar in dialoog, het interna-
tionale karakter van de collectie van 
Boijmans onderstrepend.
 Een voorbeeld van een ‘erezaal’ binnen 
een tijdsblok is de zaal ‘Een gouden eeuw’ in 
de periode 1600-1700. Er zijn verschillende 
inhoudelijke assen te onderscheiden. Op 
een van de korte wanden dient zich het 
thema van de opkomende rijkdom aan, met 
onder meer een portret van schelpenverza-
melaar Van der Aer door Hendrick Goltzius, 
en stillevens van schelpen en kazen. De 
tegenoverliggende wand vertegenwoordigt 
het thema religie, met van links naar rechts 
drie beeltenissen van heiligen door Bernardo 
Strozzi, Antoon van Dijck en Hendrick ter 
Brugghen. Op een van de lange wanden van 
de zaal vormen drie grote dubbelportretten 
van onder anderen Bartholomeus van der 
Helst een krachtig ensemble, dat contras-
teert met de veeleer intieme portretten van 
Samuel van Hoogstraten, Rembrandt en 
Carel Fabritius ertegenover. In het midden 
van de zaal is een kleine, maar dramatische 
terracottagroep van Pieter Xaverij opge-
steld. Andere voorbeelden van subtiel com-
poneren zijn de erezaal ‘Impressionisten en 
tijdgenoten’ in het tijdsblok 1800-1900, of  
de erezaal ‘Abstractie, een internationale 
taal’ binnen het blok 1945-1960. In de 
lengteas van de laatste zaal wordt Rothko 
tegenover Francis Bacon en Constant gezet, 
waarbij je de twee laatste als figuratieve vari-
ant van de eerste kan lezen. Op de lange lin-
kerwand heerst het echte schilderen met 
Horst Antes, Alan Davie, Asger Jorn, Pierre 
Alechinsky, Karel Appel en Willem de 
Kooning, terwijl op de wand daartegenover 
de nadruk eerder op de materie ligt, met bij-
voorbeeld een vroege Schoonhoven, Antoni 
Tàpies en Kees van Bohemen. Een detail dat 
vaker terugkomt, is het opnemen van een 
afwijkend kunstwerk in de opstelling. Hier 
zijn dat twee schilderijen van Kees Timmer 

naast Bacon, en het bijzondere kabinet 
Trumeau Architettura van Gio Ponti en Piero 
Fornasetti tussen de Schoonhoven en de 
Tàpies. Verderop in het circuit, bijvoorbeeld 
in de erezaal ‘Realisme in meervoud’ binnen 
het tijdsblok 1900-1945, is er het voorbeeld 
van twee abstracte Mondriaans die de blik 
leiden naar de recente aanwinst Le miroir 
vivant van René Magritte in de volgende 
zaal. Maar het kunnen ook kunstenaars zijn 
die binnen een tijdvak een oudere, nog door-
werkende generatie ver tegen woordigen: 
aan het einde van de route duiken Carel 
Visser en Co Westerik bijvoorbeeld op in de 
buurt van Matthew Barney en een vroege 
Joep van Lieshout. Met de invulling die de 
grotere zalen – of  ‘erezalen’ – binnen de 
verschillende tijdsblokken kregen, lijkt 
Blotkamp zich te willen uitspreken over wat 
hij als belangwekkende kernen in de collec-
tie beschouwt. Opmerkelijk is dat het surre-
alisme, dat juist in kleinere zalen is 
geplaatst, nu aansluit bij de varianten van 
realisme in de jaren twintig en dertig. Een 
andere vaststelling is dat de grote zalen in 
de blokken 1945-1960 en 1960-1975 een 
herwaardering (en mogelijke toekomstige 
versterking?) lijken te bepleiten van de aan-
winsten moderne kunst uit de periode 
Ebbinge Wubben. 
 Algemeen kan gezegd worden dat de opde-
ling van de tijdsblokken heel geschikt is om 
de diversiteit van tendensen binnen een peri-
ode te belichten. Zo begint het blok 1900-
1945 met een grote zaal ‘Expressionisme in 
meervoud’, gevolgd door ‘Realisme in meer-
voud’, ‘Dada en surrealisme’ en ‘Surrealisme’, 
en omvat 1960-1975 achtereenvolgens de 
zalen ‘Pop art internationaal’, ‘Abstracte 
tendensen internationaal’ en ‘Conceptuele 
tendensen’. Dat klinkt schoolser dan het is, 
want er zijn binnen de zalen genoeg combi-
naties die tot denken aanzetten over het 
fenomeen van de gelijktijdigheid – zo hangt 
De Emmaüsgangers van Han van Meegeren, 
een beruchte Vermeervervalsing, tussen de 
realisten van de jaren dertig, of wordt 
Johanna Kaiser samen met Anselm Kiefer 
in eenzelfde kabinet gepresenteerd. Er zijn 
trouwens relatief veel vrouwen in de opstel-
ling opgenomen. Behalve Kaiser zijn dat 
natuurlijk Charley Toorop, Marlene Dumas 
en Cindy Sherman, maar ook van Lotti van 
der Gaag, Anna Verwey (kunstenaarsnaam: 
Anna) en Unica Zürn is werk te zien. De tij-
delijke zaaltjes bieden de mogelijkheid om 
zijpaden te bewandelen die verdiepend zijn 
of de canon verruimen. De eerste tranche 
omvat minitentoonstellingen van – in volg-
orde – Duitse tekeningen, de Rotterdamse 
kunstenaar Kees Timmer, Saenredam en 
collega’s, Richard Hamilton, Suze 
Robertson, David Salle, Pyke Koch en ten 
slotte – bij het blok 1995-2017 – Rachel 
Harrison. Ze zijn stuk voor stuk even mooi 
en geconcentreerd. De rondgang sluit af in 
de rotonde bij de oude ingang met de onheil-
spellende, zaalvullende sculptuur Tree & 
Bags van Atelier Van Lieshout. Minpunten 
zijn er nauwelijks te noemen, al moest 

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam / zaal 23 in het tijdsblok 1600-1700: Een gouden eeuw 
korte wand: Bernardo Strozzi, De heilige Franciscus, 1610-1615; Anthonie van Dyck, Heilige Hiëronymus, 1618-1620; Hendrick ter Brugghen, Heilige Hiëronymus, boete 

doend, ca. 1625 / rechterwand: Abraham van den Tempel, Portret van Jan van Amstel en zijn vrouw Anna Boxhoorn, 1671; Bartholomeus van der Helst, Abraham del 
Court en zijn echtgenote Maria de Kaersgieter, 1654; Jean-Baptiste de Champaigne & Nicolas de Plattemontagne, Dubbelportret van de beide kunstenaars, 1654

in het midden van de zaal: Pieter Xaverij, De gewonde duellist, 1671; anoniem, Tafel, 1580-1600

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

zaal 25 in het tijdsblok 1945-1960: Abstractie, 
een internationale taal. V.l.n.r.: Jan Schoonhoven, 
Construction détruite ‘Barbara’, 1958; Gio Ponti, 

Piero Fornasetti, Trumeau Architettura, 1951-1952; 
Antoni Tàpies, Noir aux deux arcs beiges, 1961; Kees 

van Bohemen, Paysage japonais, 1962 

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum 
Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

zaal 35 in het tijdsblok 1300-1600: Devotie thuis en 
in de kerk / korte wand: Fra Angelico, Maria met kind 

tussen twee engelen, ca. 1420
rechterwand: anoniem, Maria van een verkondigings-

groep, 1325-1375 (sculptuur)
in de vitrines: meester van Panzano, Madonna met 

kind en heiligen, circa 1390; anoniem, Balseming van 
het lijk van Christus, 1410-1420
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Blotkamp zijn keuzes natuurlijk beperken 
tot formaten die in de betreffende zalen 
kunnen worden opgesteld. Voor grootscha-
lige kunst moet de bezoeker naar de Bodon-
vleugel, waar het werk van Joseph Beuys en 
Bruce Nauman met andere stukken uit de 
collectie zal worden aangevuld, wanneer de 
tijdelijke exposities daar eind september zijn 
afgelopen.

Chronologie onbevangen bekeken

In de discussies over collectiepresentaties 
van de laatste tijd wordt sterk de nadruk 
gelegd op de nadelen van chronologie, zeker 
wanneer deze als narratief  model voor de 
kunst na 1900 wordt gebruikt. Als argu-
ment wordt steeds aangevoerd dat de ont-
wikkelingen binnen de moderne kunst hier-
mee bij uitstek als een lineair proces worden 
voorgesteld, dat onontkoombaar op een 
bepaald eindpunt afstevent en bovendien 
een ‘valse neutraliteit’ (dixit Martha 
Buskirk) suggereert. Vooral het schema dat 
Alfred H. Barr Jr. op de omslag van de catalo-
gus van zijn tentoonstelling Cubism and 
Abstract Art zette (MoMA, 1936), en waarin 
hij alle invloedsferen en uitingen van de 
moderne kunst met elkaar in verband 
bracht, heeft het moeten ontgelden als een 
voorbeeld par excellence van het teleologi-
sche model. Naar mijn idee ligt dat genuan-
ceerder, want Barr beschouwde zijn diagram 
eerder als een denkmodel dan als een defini-
tief  schema van de moderne kunst, maar 
dat is een andere kwestie. Het leverde zo’n 
krachtig beeld op dat het, losgemaakt van 
zijn historische context, als vehikel kon gaan 

dienen voor alle bezwaren tegen de chrono-
logische ordening. In het Handbook dat ver-
scheen bij de opening van Tate Modern in 
2000, wordt het schema van Barr bijvoor-
beeld als steen des aanstoots gebruikt om de 
toen revolutionaire keuze voor een themati-
sche presentatie te legitimeren.
 Blotkamp is natuurlijk van deze discus-
sies op de hoogte. Zelf  is hij evenmin voor-
stander van een klassieke chronologische 
opeenvolging van zalen, maar hij voert 
vooral saaiheid of  ‘museummoeheid’ (zoals 
het al in de jaren twintig werd genoemd) als 
bezwaar aan. Het door elkaar klutsen van 
periodes in De collectie als tijdmachine is 
daarvoor een goed alternatief  gebleken, 
maar daarnaast heeft Blotkamp nog een 
minder opvallende en even effectieve strate-
gie toegepast om de master narrative te door-
breken: binnen de tijdsblokken heeft hij 
namelijk op uiterst strikte wijze de chrono-
logie gevolgd, los van een indeling naar geo-
grafie of  een ordening naar school of  -isme. 
Iets vergelijkbaars deed Blotkamp ruim tien 
jaar geleden met de collectie van het 
Stedelijk Museum in de expositie Leporello 
18742004. Door per jaar één kunstwerk te 
tonen, ging deze presentatie ‘dwars door 
alle stromingen, stijlen en disciplines heen’.6 
Zo vertegenwoordigde een klok van Jan 
Eisenloeffel het jaar 1924, een schilderij 
van Monet het jaar 1925 en een schilderij 
van Carel Willink het jaar 1926. Deze 
nadruk op het individuele kunstwerk werd 
ondersteund door de wijze waarop Peter 
Struycken voor elk werk een gekleurd veld 
als achtergrond had ontworpen, om het te 
isoleren van zijn omgeving en het langzame 
kijken te bevorderen.

 

Interessant vergelijkingsmateriaal biedt op 
dit punt de herinrichting van Tate Britain die 
in 2013 onder directeur Penelope Curtis tot 
stand kwam, A Walk Through British Art geti-
teld. In contrast met de voorgaande themati-
sche indeling, is de collectie nu per decenni-
um geordend. Curtis beschouwt dit als een 
productieve manier om los te komen van de 
canon. Door de kunstproductie consequent 
jaar voor jaar te bekijken, heb je een neutraal 
onderzoeksinstrument in handen, stelt zij.7 
De Engelse pers, geen voorstander van het 
thematische, reageerde met lovende recen-
sies. Michael Glover bedacht er in zijn bespre-
king de term ‘tight chronology’ voor, als 
tegenhanger van ‘loose chronology’. De 
laatste is normatief, met het oog op canon-
vorming. Vrucht van de strikte methode is 
dat er ruimte komt voor het onverwachte, 
voor een mix van wat beroemd werd en wat 
vergeten raakte.8 Regionaal komt in de Tate 
naast internationaal, avant-garde naast 
unzeitgemäss, westers naast niet-westers te 
staan. Er zijn ook veel meer vrouwelijke kun-
stenaars opgenomen. Oeuvres van kunste-
naars als Lucian Freud zijn over verschillen-
de zalen gespreid, zodat ook deze ontsnappen 
aan een standaard ontwikkelingsmodel. Het 
parcours wordt met een krans van ‘spotlight 
galleries’ omgeven, waar conservatoren en 
specialisten van buiten het museum in wis-
selende opstellingen nieuw onderzoek naar 
de collectie laten zien.
 Is er, tot slot, een meer algemene conclusie 
te trekken wat betreft de discussie thema-
tisch versus chronologisch? Maar zeer ten 
dele. Musea blijken nogal eens diametraal 
van koers te veranderen en legitimeren hun 
beleid met uiteenlopende argumenten. Alex 

Farquharson, Curtis’ opvolger sinds 2015, 
kondigde onlangs aan dat hij weer een the-
matische opstelling wil, met als reden dat je 
bij Curtis te veel van de historie moet weten. 
Hij zet in op thema’s als queer art en black art. 
Daarentegen keerde het MoMA na enkele 
experimentele en thematische collectiepre-
sentaties terug naar een chronologische 
ordening – niet ‘in precise date order’, zoals 
John Elderfield het noemde, maar (ouder-
wets) selectief  en normerend.9 Bernard 
Blistène, in 2013 benoemd tot de nieuwe 
directeur van het Musée national d’Art 
moderne in Centre Pompidou, neemt een 
tussenpositie in. Na collectiepresentaties als 
Big Bang (2005), Elles (2009), Identités plu
rielles (2013-2015) en Une histoire (2014-
2016) pleit hij ervoor om de collectie wel 
degelijk als een complex geheel van overlap-
pende lijnen en kruisingen te onderzoeken, 
maar haar in het belang van de bezoeker in 
een overzichtelijk en leesbaar chronologisch 
parcours te tonen, opgebouwd uit mijlpalen 
en ‘lignes de fuite’, een veelheid aan lineaire 
tracés. Voor specialistische verdieping zor-
gen tussenzaaltjes met ‘expositions-dossiers’ 
die vergezeld gaan van een publicatie.10 
Blistène geeft toe dat het Centre Pompidou 
momenteel één bepaalde geschiedenis van 
de moderne kunst brengt, maar volgens 
hem draagt het museum nu eenmaal de 
erfenis met zich mee van de avant-gardisten 
die in Parijs werkzaam waren, en die ‘singu-
larité’ kan niet genegeerd worden. In dit 
opzicht staan Blotkamp, Curtis en Blistène 
op één lijn. Leidend moet de vraag zijn wat 
het profiel van de collectie het meest tot zijn 
recht doet komen en wat voor de bezoeker 
het meest inzichtelijk is. Het in diskrediet 
brengen van chronologie is duidelijk een 
gepasseerd station.

Noten

 1 Hans Haacke vormde daar in bepaald opzicht 
een uitzondering op: anders dan de andere 
curatoren betrok hij de geschiedenis van dit 
specifieke museum in zijn concept. De objecten 
onderzocht hij in het bijzonder op hun 
maatschappelijke en ideologische betekenissen.

 2 Zie voor een bespreking: Fieke Konijn, 
Interventies en plugins. De problematische positie 
van de museumcollectie, in De Witte Raaf nr. 128 
(juli-augustus 2007), pp. 5-6. Alle curatoren 
uit de periode 1988-1997 mixten overigens 
objectcategorieën.

 3 Voor een documentatie per zaal van De collectie 
verrijkt, zie de website van de Vereniging 
Rembrandt: verenigingrembrandt.nl/58/
de-vereniging/fellowship/een-collectie-verrijkt-
door-peter-hecht/

 4 Zie Patricia van Ulzen, J.C. Ebbinge Wubben, 
museumdirecteur met een missie 19451978 
(Boijmans Studies nr. 12), Rotterdam, Museum 
Boijmans Van Beuningen, 2016.

 5 De werken van Bosch en Bruegel maken deel 
uit van de expositie Collection of  Museum 
Boijmans Van Beuningen – Bruegel’s ‘The Tower 
of  Babel’ and Great 16th Century Masters, Tokyo 
Metropolitan Art Museum (18 april – 2 juli 
2017) en National Museum of  Art, Osaka  
(18 juli – 15 oktober 2017).

 6 Zie Blotkamps voorwoord in het tekstboekje bij 
de tentoonstelling Leporello. Een reis door de 
collectie 18742004, Amsterdam, Stedelijk 
Museum CS, 2005. Zie ook Jan van Adrichem 
en Jelle Bouwhuis, Interview naar aanleiding van 
de tentoonstelling ‘Leporello, een reis door de 
collectie 18742004’, Stedelijk Museum Bulletin 
nr. 1, jrg. 18 (2005), pp. 36-41.

 7 Penelope Curtis geciteerd in: Jackie 
Wullschlager, Tate Britain’s Rehang, in Financial 
Times, 17 mei 2013.

 8 Michael Glover, Tate Britain’s triumphant new 
hang, in The Independent, 14 mei 2013.

 9 John Elderfield, hoofdconservator van het 
MoMA van 2003 tot 2008, in: David Sylvester, 
Mayhem at Millbank, in London Review of  Books, 
nr. 10, jrg. 22 (2000), pp. 19-20.

 10 Bernard Blistène in een interview op de website 
van Centre Pompidou: centrepompidou.fr/cpv/
ressource.action?param.id=FR_R-3731b7d96 
f84b5f69669835f254c2c4&param.idSource= 
FR_E-3c9eaf64c451b8f1d2ec99dd684a7a. 
Achtereenvolgens werden de volgende 
Expositionsdossiers georganiseerd: Passeurs 
(2015-2016, rond de vraag wie de 
geschiedenis van de moderne kunst schreef), 
Politiques de l’art (2016-2017, over het politiek 
engagement van kunstenaars met zowel linkse 
bewegingen als het fascisme) en L’oeil écoute 
(2017-2018, over de relatie tussen beeldende 
kunst en muziek).

De collectie als tijdmachine (samenstelling: 
Carel Blotkamp), tot 2019 in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 
18-20, 3015 CX Rotterdam (010/44.19.400; 
boijmans.nl).

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam / zaal 5 in het tijdsblok 1900-1945: Realisme in meervoud
linkerwand: Han van Meegeren, De Emmaüsgangers, 1937; Dick Ket, Zelfportret, 1932. In het midden: Charley Toorop, De maaltijd der vrienden, 1932-1933

rechterwand: Gino Severini, Pierrot met gitaar,1923; Carel Willink, Late bezoekers van Pompeï, 1932; Paul Delvaux, Les phases de la lune III, 1942

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
zaal 25 in het tijdsblok 1945-1960: Abstractie, een internationale taal

linkerwand: Alan Davie, Magic Mirror, 1962; Asger Jorn, La ville des tours d’ivoire, 
1955; Pierre Alechinsky, La dynamique de groupe, 1964; Karel Appel, Personage, 

1957 (op de foto ontbreekt een werk van Willem de Kooning dat later werd toe-
gevoegd: The Cliff  of  the Palisade of  Hudson River, Weehawken, New Jersey, 1963)

korte wand: Mark Rothko, Grey, Orange on Maroon, nr. 8, 1960

zicht op ‘De collectie als tijdmachine’, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
zaal 25 in het tijdsblok 1945-1960: Abstractie, een internationale taal

korte wand: Co Westerik, Vrouw in rode rietstoel, 1956; Kees Timmer, Cheetah in 
nachthok, 1967; Francis Bacon, Man in Blue I, 1954; Constant, Moeder en kind, 1951 

rechterwand: Horst Antes, Figur mit Tiermaske, 1962; Alan Davie, Magic Mirror, 
1962; Asger Jorn, La ville des tours d’ivoire, 1955; Pierre Alechinsky,  

La dynamique de groupe,1964
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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

— Tanja Kumpermond
— Fotokabinet: Bernard Leupen

08/09–08/10

— Drawing Days
29/09–01/10

— Jean De Groote 
Opening door Johan Braeckman (Moraal-
Filosoof UGent)

— Fotokabinet: Jan Vanden Abbeel
27/10–25/11

— Hervé Martijn 
Opening door Johan Braeckman (Moraal-
Filosoof UGent)

— Fotokabinet: Alexandra Ruyten 
“impossible project-polaroid”
02/12–31/12

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

— Presentatie zomerresidentie
Samira El Khadraoui
21/09–24/09

— DE NIET-OBJECTEN VEILING
performance met Ward Claeys 
als veilingmeester; een project 
van Anyuta Wiazemsky en 
Ann De Keersmaecker
17/09, 17:00 

— THE BIG DRAW
Filip De Roeck, Maarten Herman, 
Maarten Van Luchene,  
Teis De Greve
29/09–01/10

— crox 548
Christophe Lezaire,  
Johan De Wilde
Opening: 14/10, 18:00
15/10–05/11 

— ALL YOU NEED IS 
THE LAVATORY
Adriaan Verwée, Antoine 
Van Impe, Bart Lodewijks, 
Colette Broeckaert, Evelyne 
Vanoverbeke, Evelin Brosi & 
Elvis Bonier, Jan Op de Beeck, 
Jasper Rigole, Kasper Bosmans, 
Liesbeth Henderickx, Lore 
Smolders, Ode de Kort, Oona 
Libens, Veerle Beckers and 
others
17 artists 17 hosts 17 guests
19/11–17/12 

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

— I AM GOOD AT 
NOT THINKING
Mario De Brabandere
t/m 22/10

KIOSK
Louis Pasteurlaan 2 
09 243 36 44 
ma–vr 14:00–18:00
www.kioskgallery.be

— C O CO
Christoph Meier
Opening: 22/09, 20:00
23/09–19/11

— Boekvoorstelling & KASKlezing 
Christoph Meier
12/10, 20:00

S.M.A.K.
Jan Hoetplein 1
09 221 17 03
di–vr 09:30–17:30
za–zo 10:00–18:00
smak.be

— Repairing the Invisible 
Kader Attia

— How beautiful it is and 
how easily it can be broken 

— Michael E. Smith
t/m 01/10

— The Photographic I -  
Other Pictures
07/10–07/01

— Over Schilderen 
Gerhard Richter

— Europalia Indonesia 
Performance Klub

— UIT DE COLLECTIE | 60 jaar 
Vrienden v/h S.M.A.K
21/10–18/02

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

— To Pieces
Elfriede en Hedwig Brouckaert 
t/m 08/10

— New works: Paintings, drawings 
and prints
Lee Ranaldo
15/10–19/11

Barbé-Urbain
Penitentenstraat 29
09 391 39 13
do–zo 14:00–18:00
en op afspraak
www.barbe-urbain.com 

— Openingstentoonstelling 
BARBÉ URBAIN
06/10–18/11

AP’ART
Maïsstraat 4
09 233 21 18 – 0475 65 68 74
za 15:00–18:00
zo 10:00–12:00 (of op afspraak)
weareapart.be

— LIJNEN
Amédée Cortier, Gilbert 
Decock, Raoul De Keyser, 
Jo Delahaut, Luc Hoenraet, 
Antonia Lambelé, Walter 
Leblanc, Dieter Lannoo, Luc 
Peire, Michel Seuphor, Gilbert 
Swimberghe, Jan van den 
Abbeel, Guy Vandenbranden, 
Raf Vandewalle, Hilde 
Van Sumere
24/09–22/10

Galerie 
Carrington
Burgstraat 18K
0484 82 94 41
vr–zo 14:00–18:00
www.carrington.gallery

— Alea iacta est
Jota Castro
Opening: 15/10–18:00
15/09–15/10

— Interview Jota Castro | Me in 
a single sentence @Tumult.fm 
(105.3)
04/10, 12:15

— 18:00 Viewing of the documentary 
“La Palabra De Los Mudos” @
DocCarrington 
19:00 Finissage: Solo Exhibition 
“Alea iacta est”
15/10

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

— FUNNELFLUX
Navid Nuur
t/m 26/11

— Be-Part Family Day
15/10, 14:30

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

— NON PERSONS - PLACES - 
SITUATIONS 
Elisabeth Ida Mulyani, Pinar 
Ogrenci, Luk Berghe, Philippe 
Van Wolputte
New Space & Front Space
Opening: 30/09. 19:00 
1&1=FREE#1-concerts on openings: Merlyn 
Paridaen - Peter Puype - Mathias Van de Wiele 
01/10–29/10

— SOUNDDAY 
1 day of sound performing 
artists:
Bruno Vandenberghe, Gerard 
Herman, Köhn, Floris Vanhoof, 
Remörk, SaVa?, Dolly Bing Bing, 
Yann Leguay
Curated by : Bruno Vandenberghe
New Space & Front Space
21/10. 14:00–22:00 

— Merlyn Paridaen
New Space
Opening: 18/11. 19:00
 1&1=FREE#2-concerts on openings: 
Mathias Van de Wiele - Bart Maris  
19/11–17/12

— Mo Becha
Front Space
Opening 18/11. 19:00 
19/11–17/12
Finissage 17/12 : 14:00–18:00
Finissage – performance: Rheinzand 

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

— I'm glad you could make it 
Manor Grunewald,  
Joep van Liefland
tot 01/10

Hedendaagse kunst 
Gent

regio
Gent

Gent Matinee
01/10, 11:00–18:00
gent-matinees.be
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DIRK PÜLTAU

U kon het al lezen in dit blad: het M HKA is 
na intense verbouwingswerken – ‘in samen-
werking met Belgisch topdesigner Axel 
Vervoordt en Japanse architect Tatsuro 
Miki’ – terug open voor het publiek. De 
Vlaamse regering investeerde in totaal 1,3 
miljoen euro in ‘een ambitieus transforma-
tieproject dat van het M HKA een internati-
onale ambassadeur van de Vlaamse beeld-
cultuur zal maken’. De helft van dat bedrag 
kreeg het museum van minister van 
Toerisme Ben Weyts in het kader van een 
projectoproep omtrent ‘toeristische hef-
boomprojecten rond Vlaamse Meesters’; 
voor de andere helft zorgde minister van 
Cultuur Sven Gatz. De vernieuwingsopera-
tie is drieledig: ‘een permanente, gratis toe-
gankelijke collectietentoonstelling met ico-
nische topwerken van Vlaamse meesters en 
internationale kunstenaars’; een ‘inkomhal 
en de bibliotheek met leeszaal als centrale 
ontmoetings- en reflectieplaats’; en een 
‘basisinfrastructuur voor het Centrum 
Kunst archieven Vlaanderen’ dat op termijn 
in het M HKA zou worden gevestigd.
 Al meteen bij het binnenkomen van het 
M HKA wacht ons een verrassing: de vorm-
loze en smetteloos witte inkomhal van wel-
eer is vervangen door een grote rechthoeki-
ge zaal die volledig met goed gevulde houten 
boekenkasten is bekleed. We staan midden 
in een bibliotheek! Tussen de boeken zijn 
kleine kunstwerken opgesteld. In de ruimte 
staat een lange leestafel met lampjes, een 
warme uitnodiging om met de aangeboden 
lectuur aan de slag te gaan. Vervelend is wel 
dat dit tevens de inkomhal is – de sluis waar 
iedereen doorheen moet, de allerdrukste 
ruimte van het museum. Mensen kopen er 
tickets en krijgen uitleg van het behulpzame 
onthaalpersoneel. De spreekwoordelijke 
kassa rinkelt volop en op dagen dat het 
M HKA veel schoolklassen ontvangt moet 
het hier een drukte van jewelste zijn. 
Waarom heeft het M HKA uitgerekend in de 
inkomhal een bibliotheek ondergebracht, 
vraag ik me af. Ik snuister wat tussen de 
boekenplanken. Algauw blijkt dat de uitge-
stalde lectuur uit diverse ‘deelcollecties’ 
bestaat die telkens verwijzen naar specifieke 
aspecten van de werking van het M HKA. 
Het grootste deel handelt over kunstenaars 
die in de collectie en tentoonstellingswer-
king van het Antwerpse museum centraal 
staan. Er zijn ingebonden exemplaren opge-
steld van het tijdschrift Artefactum, dat des-
tijds gesticht werd door Florent Bex, voor-
malig directeur van het M HKA. Je kan die 
banden aan de voorgeschiedenis van het 
museum relateren, maar je kan ze ook als 
een verwijzing lezen naar het ‘tentoonstel-
lings- en onderzoeksproject’ De Artefactum
jaren dat het M HKA enkele jaren geleden 
over de raakpunten tussen het beleid van 
Artefactum en de collectievorming van het 
M HKA organiseerde (voor een uitgebreid 
kritisch commentaar, zie Koen Brams & 
Dirk Pültau in De Witte Raaf nr. 150, 
pp. 26-30). Een collectie artists’ novels – lite-
rair werk van beeldend kunstenaars – geeft 
aan dat het M HKA als host optreedt voor 
het onderzoeksproject The Book Lovers, dat 
onder leiding staat van David Maroto en 
Joanna Zielinska. Op de boekenplanken zijn 
boeken over film opgesteld naast voorwer-
pen uit de Vrielynck-collectie – laterna 
magica’s, oude camera’s… – die betrekking 
heeft op de voorgeschiedenis en vroege 
jaren van de film: zij herinneren ons aan het 
feit dat het M HKA niet enkel rond heden-
daagse kunst werkt, maar zich ook – breder 
– als ‘centrum voor beeldcultuur’ manifes-
teert. Het even verderop gelegen Cinema 
Zuid (dat de objecten inmiddels verworven 
heeft) vormt immers een onderafdeling van 
het M HKA. De bibliotheek dient dus allicht 
niet zozeer om mensen tot lezen aan te zet-
ten of  aan te sporen tot een onderbouwde 
omgang met kunst. Ze dient eerst en vooral 
om de rijke en gelaagde werking van het 
museum voor het voetlicht te brengen. 
Eigenlijk dient deze bibliotheek vooral om te 
tonen dat het M HKA… de bibliotheek 
belangrijk vindt. ‘En kunst wil ook omgeven 
worden door gedachten, de uwe, die van de 
kunstenaar, die van vroeger en nu. De 
bibliotheek heeft daarom een centrale 

plaats in ons museum’, klinkt het parman-
tig in de Museumgids die de heropening van 
het M HKA begeleidt. Het mag dan ondoen-
baar zijn om in deze bibliotheek te werken, 
dat het M HKA een geïnformeerde en studi-
euze omgang met kunst voorstaat, zullen 
we geweten hebben. De bibliotheek is een 
simulacrum van een bibliotheek. Ze moet 
het beeld uitdragen van een museum dat 
discursieve diepgang boven oppervlakkige 
kunstconsumptie verkiest. In dat opzicht is 
het volkomen logisch om deze bibliotheek in 
de inkomhal onder te brengen: hoe meer 
mensen deze reclameboodschap opsnuiven, 
hoe beter. Niet voor niets is de verkoopstand 
van het M HKA – met eigen publicaties, 
postkaartjes, t-shirts en andere gadgets en 
souvenirs – naadloos in dezelfde biblio-
theekkast geïntegreerd.
 Wie links van de kassa naar de rechter-
vleugel van het museum loopt, botst meteen 
op een vreemd plafondhoog volume dat in 
de ruimte van het M HKA is ingeplant. Het 
is hol vanbinnen; het omvat een ‘ruimte’. 
Door een beglaasde opening kan je naar 
binnen kijken. ‘Centrum Kunstarchieven 
Vlaanderen’ staat in drie talen op het glas 
geschreven, en inderdaad, een deel van de 
binnenwanden is met kasten bekleed waar-
in archiefdozen zijn opgesteld. Er staat ook 
weer een leestafel met stoelen, maar de gla-
zen deur is potdicht; de ‘basisinfrastruc-
tuur’ van het ‘Centrum Kunstarchieven 
Vlaanderen’ moet nog in werking treden. Ik 
probeer me voor te stellen hoe het zou zijn 
om hier aan onderzoek te doen. Vermoedelijk 
zal ik onophoudelijk door bezoekers worden 
bespied, die net als ik niet aan de verleiding 
kunnen weerstaan om door het glas te 
turen, wellicht omdat ze veronderstellen 
dat zich aan de binnenkant een kunstinstal-
latie bevindt — niet onlogisch, de ruimte is 
immers dwars op het museumparcours 
neergezet. Mij bekruipt een ongemakkelijk 
gevoel dat me aan In the Closet doet denken, 
de ingebouwde bezemkast met bed en per-
soonlijke parafernalia van Ilya & Emilia 
Kabakov dat zich in de collectie van het 
M HKA bevindt. De blik die je in dit ‘Centrum 
Kunstarchieven Vlaanderen’ werpt, is van 
eenzelfde obsceniteit als de gluiperige, 
gluurderige blik waartoe de ingebouwde 
bergkast van de Kakabovs je verleidt. Het 
tentoonstellen van het archief  maakt er een 
readymade van, en na ingebruikname zal 
deze basisinfrastructuur in een performan-
ce van het archief  transformeren, met de 
toekomstige onderzoekers als figuranten. 
‘[…] ook onze functie als beeldend kunstar-

chief  voor Vlaanderen is zichtbaar’, lezen 
we in de Museumgids. Het scheppen van de 
juiste voorwaarden voor een archiefwer-
king maakt plaats voor de pure zichtbaar-
heid van het archief. De archiefruimte is een 
simulacrum.
 Naar het derde onderdeel van deze ver-
nieuwingsoperatie – ‘een permanente, gra-
tis toegankelijke collectietentoonstelling 
met iconische topwerken van Vlaamse 
meesters en internationale kunstenaars’ – 
keek ik enigszins uit, ondanks het schrik-
wekkende Vlaams-nationalistische trom-
petgeschal waarmee deze primeur werd 
aangekondigd. (Voor een bloemlezing zie: 
Dirk Mertens, M HKA heropent met perma
nente tentoonstelling ‘Vlaamse meesters’, in 
De Witte Raaf nr. 186, Ondertussen, p. 3 – de 
webpagina van het M HKA waaruit daar 
geciteerd wordt is inmiddels van de site ver-
wijderd.) De collectie van het M HKA omvat 
intussen vijfduizend werken, zo leert de 
Museumgids, en dus wordt het hoog tijd dat 
een substantieel deel van die verzameling 
permanent kan worden getoond.
 Voor de permanente collectietentoonstel-
ling moeten we naar de linkervleugel van 
het gelijkvloers. Het blijkt dat ze slechts een 
zeer beperkte oppervlakte in beslag neemt. 
Een vierkantig compartiment van een dikke 
tien bij tien meter is links van de onthaal-
ruimte tegen de voorgevel van het gebouw 
aangezet. Daarbinnen zijn amper 26 wer-
ken in een labyrinthisch parcours onderge-
bracht. Zesentwintig van de vijfduizend 
kunstwerken die het M HKA rijk is! De wand 
is in een donker bruin-mauve geschilderd – 
door de kunstverlichting valt de juiste kleur 
moeilijk te achterhalen – en tegen die don-
kere, stijlvolle fond worden de kunstwerken 
een voor een uitgelicht, alsof  het juwelen, 
kerkschatten of  dure artikelen in de etalage 
van een luxezaak betrof. (Is het toeval dat de 
kleuren van edelmetaal zo vaak opduiken in 
de geëxposeerde werken? Goud treffen we 
aan in The Giant (1975) van James Lee 
Byars, het wandtapijt Infinite Yield (2015) 
van Otobong Nkanga, de ‘spijkerfiguur’ Ik, 
aan het dromen (1979) van Jan Fabre en de 
Zwitserse fiets (1967) van Panamarenko; 
zilver in Zilver van Raoul De Keyser.) Het 
harde etalagelicht is totaal ongeschikt voor 
deze hedendaagse kunstwerken en pakt 
soms ronduit desastreus uit – van de nuan-
ces in de verfhuid van Raoul De Keysers 
Zilver (1991-1992) schiet bijvoorbeeld niets 
meer over.
 Sinds vijftien jaar heeft het Rijksmuseum 
Amsterdam een dependance op de luchtha-

ven van Schiphol. Pas aangekomen passa-
giers krijgen er een handvol specimens uit 
de collectie van het Rijksmuseum geser-
veerd, in de verwachting dat ze zich tot de 
hoofdschotel in Amsterdam zullen laten 
verleiden. Aan dat ‘Rijksmuseum op 
Schiphol’ moet ik onmiddellijk denken als ik 
de collectiepresentatie van het M HKA 
bezoek. Ook op Schiphol gaat het om een 
vitrinepresentatie die slechts uit samples 
van een collectie bestaat, opgedist als bor-
relhapjes. Maar het verschil is dat de 
Antwerpse ‘vitrinepresentatie’ zich ín het 
aan te prijzen museum bevindt en dat de 
hoofdschotel nagenoeg ontbreekt – of  
althans behoorlijk mager uitvalt. Er zijn 
weliswaar her en der in het M HKA nog wat 
collectiestukken te zien, maar net als voor-
dien wordt het grootste deel van de ruimte 
door tentoonstellingen in beslag genomen. 
Het ontsluiten van de verzameling wordt 
vervangen door haar publicitaire aanwezig-
heid. De permanente collectietentoonstel-
ling van het M HKA is, opnieuw, een simu-
lacrum. 
 1,3 miljoen euro heeft deze vernieuwing 
gekost. Dat bedrag is niet besteed aan een 
verbetering van de museumwerking – door 
bijvoorbeeld de uitbouw of  een betere (digi-
tale) ontsluiting van de bibliotheek of  het 
archief  – maar aan de publicitaire uitstalling 
van diverse museumfuncties. De herope-
ning van het M HKA is een simulacrum van 
de museumwerking van het M HKA. Het is 
de duurste reclamecampagne ooit uit de 
geschiedenis van de Vlaamse kunstwereld.

De Collectie, tot 5 april 2020 in het M HKA, 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/260.99.99; muhka.be).

Het museum als etalage

zicht op de permanente collectietentoonstelling van het M HKA, Antwerpen
v.l.n.r. Jef  Geys, Zwarte overall, 1991; Michelangelo Pistoletto, Divisione e moltiplicazione dello specchio, 1978; Luc Tuymans, Flemish Village, 1995
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Patrick Ceyssens
Van kijken naar beelddenken
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BOG E R T G A L L E R Y
postmodern and contemporary art

Pa
tr

ic
k 

Ce
ys

se
ns

, T
he

 im
ag

e 
th

in
ks

 fo
r u

s 
#3

, 6
0 

x 
80

 c
m

, 2
01

7



De Witte Raaf  – 189 / september – oktober 2017 13

CAROLINE ROODENBURG

Op de expositie Walther Vanbeselaere, Ver
zamelaar voor de staat 19481973 in het klei-
ne, maar aangename Museum Dhondt-
Dhaenens, is de laatkubistische compositie 
Halfrond ovaal (1950) van de Britse kunste-
naar Ben Nicholson in alle opzichten een 
buitenbeentje: het is niet alleen het enige 
(semi)abstracte werk, maar ook het enige 
schilderij van een niet-Belgische kunstenaar 
in de tentoonstelling. Weliswaar staan in 
een andere zaal enkele (figuratieve) beelden 
van Marino Marini, Giacomo Manzù en 
Edgar Degas opgesteld, maar de buitenland-
se inbreng op deze expositie is minimaal. Dat 
roept vragen op, want de expositie gaat over 
de kunstwerken die de Belgische kunsthisto-
ricus Walther Vanbeselaere (1908-1988), 
directeur van het Antwerpse Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) 
van 1948 tot 1973, als hoofdconservator 
van dat museum gedurende 25 jaar heeft 
verzameld voor de Belgische staat, en aan-
vullend, wat op zijn advies is gecollectio-
neerd door het echtpaar Dhondt-Dhaenens, 
stichters van het private museum in Deurle. 
Keek Vanbeselaere nauwelijks naar de kunst 
van buiten de landsgrenzen? Was hij even-
min geïnteresseerd in de abstractie, of  latere 
experimentele kunststromingen?
 Dergelijke vragen vergen een nadere toe-
lichting, die de zaalteksten maar summier 
geven. Het wat lange en gedateerde televi-
sie-interview met Vanbeselaere uit 1969, 
dat slechts via twee koptelefoons te volgen is, 
belicht weliswaar diens levensverhaal en 
persoonlijke voorkeuren, maar geeft geen 
helder inzicht in zijn verzamelbeleid. Wel 
wordt een en ander goedgemaakt door een 
bij binnenkomst gratis verstrekte bezoekers-
gids, met teksten die oorspronkelijk bedoeld 
waren voor een catalogus, waarvan de pro-
ductie echter niet werd doorgezet. Dit 
beknopte boekje, met een inleiding van Joost 
Declercq en bijdragen van onder anderen 
Charlotte Crevits, Tanguy Eeckhout en voor-
al Herwig Todts (conservator wetenschap-
pelijk onderzoek van het KMSKA), ver-
schaft wel de nodige opheldering, al zou een 
volwaardige publicatie over het onderwerp, 
liefst in combinatie met een onderzoek naar 
de kunst die in de betrokken periode door de 
andere Belgische musea is verzameld, in de 
toekomst wenselijk zijn. Over het verzamel-
beleid van de Nederlandse musea in de 
naoorlogse periode zijn bijvoorbeeld al heel 
wat studies gepubliceerd.
 Vanbeselaere, geboren in het Vlaamse 
Zevekote en opgegroeid in Poperinge en 
Brugge, studeerde van 1926 tot 1929 
kunst geschiedenis in Gent en promoveerde 
aldaar in 1934 bij August Vermeylen op 
een proefschrift over de Hollandse periode 
van Vincent van Gogh. Zonder, zoals 
Vermeylen, politiek actief  te zijn, was 
Vanbeselaere de Vlaamse zaak toegedaan. 
Een en ander leidde ertoe dat hij tijdens de 
Tweede Wereld oorlog, na het door de nazi’s 
verordonneerde ontslag van Vermeylen als 
hoogleraar Kunstgeschiedenis, tot diens 
opvolger werd benoemd. In deze periode 
schreef  Vanbeselaere een tweede studie: 
Pieter Bruegel en het Nederlandse maniërisme, 
een toegankelijk boek dat in vakkringen na 
de oorlog echter minder hoog werd aange-

slagen dan zijn proefschrift over Van Gogh. 
Daarnaast stond Vanbeselaere op vriend-
schappelijke voet met de landschapschilder 
Albert Servaes, wat niet handig was, omdat 
deze openlijk met de Duitsers sympathiseer-
de. Kort voor de bevrijding in 1944 vluchtte 
Servaes naar Zwitserland.
 Vanwege zijn ‘verregaande onverschillig-
heid in vaderlandslievend opzicht’ (door 
hemzelf  ‘mijn neutrale houding’ genoemd) 
werd Vanbeselaere na de bevrijding op 
advies van een zuiveringscommissie op 
non-actief  gesteld. Van 1944 tot 1947 was 
hij gedwongen zijn brood op andere wijze te 
verdienen, wat hem ertoe bracht te bemid-
delen bij het verkopen van werk van 
(bevriende) schilders aan particuliere verza-
melaars. Zijn rehabilitatie volgde in 1948, 
toen hij van overheidswege werd benoemd 
tot hoofdconservator van het KMSKA. 
Vanaf  nu werkte Vanbeselaere zijn kunsthis-
torische visie uit tot museumbeleid, wat 
betekende dat de aandacht vooral uitging 
naar de Vlaamse kunst uit de negentiende 
en vooral uit de twintigste eeuw. In absolute 
aantallen gerekend, becijferde Todts dat 
onder Vanbeselaere ongeveer vijfhonderd 
kunstwerken werden aangekocht (de vele 
tekeningen van Ensor niet meegerekend), 
waarvan meer dan driehonderd uit de twin-
tigste eeuw. Slechts een gering aantal (nog 
geen dertig) kunstwerken behoren tot de 
oude kunst – voor 1800 – al komt dat wel-
licht mede omdat het prijsniveau bij die cate-
gorie veel hoger lag. 
 Voor de opbouw van de verzameling – in 
zijn ogen de belangrijkste kerntaak van het 
museum – volgde Vanbeselaere de canon 
van de Vlaamse moderne kunst, die hij 
indeelde volgens het generatieprincipe van 
de Duitse kunsthistoricus Wilhelm Pinder 
(elke generatie zet zich af  tegen de voor-
gaande). Van 1850 tot 1950 onderscheidde 
hij vijf  opeenvolgende generaties kunste-
naars, gekoppeld aan kunststromingen als 
het realisme, het impressionisme en het 
symbolisme, het ‘synthetisch impressionis-
me’ en het expressionisme, met als overkoe-
pelend thema het eigen karakter van de 
Vlaamse kunst. In zijn strak gevoerde beleid 
onderstreepte Vanbeselaere deze canon met 
een reeks overzichtstentoonstellingen, van 
James Ensor (1951), Henri Evenepoel 
(1953), Jakob Smits (1955), Henri De 
Braekeleer (1956) en Rik Wouters (1957), 
tot Constant Permeke (1959), Gust De Smet 
(1961), Hippolyte Daeye (1964) en Albert 
Servaes (1970-1971). Halverwege kwam de 
museumconservator bovendien met zijn 
magnum opus, het invloedrijke overzichts-
boek Moderne Vlaamse schilderkunst uit 
1961. Hierin benoemde hij nog een zesde 
generatie, met schilders als René Magritte, 
Paul Delvaux, Henri-Victor Wolvens en 
Jozef  Vinck, geboren rond 1900. Deze tijd-
genoten bracht hij samen onder de noemers 
‘surrealisten’ en ‘animisten’, hoewel zij (net 

als sommige andere, door hem als ‘genera-
tie’ bijeengeveegde schilders) erg van elkaar 
verschilden; het enige wat ze gemeen had-
den was dat ze, na het expressionisme, voor 
een meer realistische weergave van de wer-
kelijkheid kozen. Dit was Vanbeselaeres 
‘eigen’ generatie, waarmee hij zich verbon-
den voelde. Bovendien, zo vond hij, hoorde 
het realisme bij de Vlaamse aard, wat al 
eeuwenlang in de schilderkunst tot uitdruk-
king kwam. Van abstracte kunst moest hij 
inderdaad niets hebben. ‘Het feit dat de 
abstracten bij ons pas geleidelijk na 1945 
zijn doorgebroken, is het bewijs dat onze 
diepste aard niet abstract gericht is’, betoog-
de Vanbeselaere in het televisie-interview uit 
1969. Als louter ‘spel van kleur en lijn’ 
bevond de abstracte kunst zich op een dood-
lopend spoor, meende hij.
 Vanbeselaeres visie op de moderne 
Vlaamse schilderkunst als autonoom ver-
schijnsel was destijds invloedrijk, maar 
tegenwoordig wordt die kunst meer in wis-
selwerking met gelijktijdige Europese kunst-
stromingen beschouwd. In de praktijk van 
zijn aankoopbeleid besteedde hij daarente-
gen toch voorzichtig aandacht aan interna-
tionale kunst, al was het maar om de 
Vlaamse kunst haar eigen plek te geven. Zo 
bood het in 1950 opgerichte Antwerpse 
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheim, waar om de twee jaar prestigi-
euze internationale buitenexposities wer-
den gehouden, de gelegenheid om moderne 
sculptuur te verwerven. Vandaar de beelden 
van Marini en Manzù, die nu in Deurle op 
de expositie te zien zijn. Maar Vanbeselaere 
verzamelde nog meer internationale kunst. 
Todts somt in zijn artikel zo’n 25 namen op 
(de betreffende werken kunnen op de web-
site van het KMSKA worden bekeken): van 
Edgar Degas, George Breitner en Jan Toorop 
tot Georges Rouault, Henri Le Fauconnier 
en Maurice De Vlaminck, en van Carel 
Willink, Raoul Hynckes en Pyke Koch tot 
Ben Nicholson, Hans Hartung, Karel Appel 
en Günther Uecker. Een opmerkelijk bont 
geheel – met uiteindelijk zelfs tóch wat 
ruimte voor de abstractie – maar zonder 
veel structuur. Een systematisch beleid om 
internationale kunststromingen in beeld te 
brengen (zoals in Nederlandse musea werd 
gepoogd rond bijvoorbeeld het Duitse 
expressionisme, Cobra en latere stromin-
gen) ontbrak. Het is moeilijk om op een 
expositie een representatief  beeld van zo’n 
eclectisch geheel te geven, en dus is de beste 
verklaring nog dat die ene compositie van 
Ben Nicholson als pars pro toto is uitgeko-
zen. Maar om een beeld te krijgen van wat 
de ‘verzamelaar voor de Belgische staat’ 
heeft gecollectioneerd, is dat toch te mager.
 Op de expositie in Deurle wordt de nadruk 
op de Vlaamse kunst bovendien versterkt 
doordat de selectie voor een derde is samen-
gesteld uit de eigen (particuliere) collectie 
van het in 1968 opgerichte Museum 

Dhondt-Dhaenens. Dat ondergraaft de ten-
toonstellingstitel, die uitsluitend verwijst 
naar Vanbeselaeres collectiebeleid voor de 
staat, al was het museum in Deurle destijds 
wel gesticht om de Vlaamse cultuurpolitiek 
in den brede te versterken. Het museum en 
de collectie hebben een bijzondere band met 
de kunstenaars die in Deurle en het nabijge-
legen Sint-Martens-Latem werkzaam 
waren. Zo worden de sterke ensembles die 
Vanbeselaere voor het KMSKA van Ensor, 
De Braekeleer, Smits en Permeke bijeen-
bracht, aangevuld met mooie stukken van 
Gustave Van de Woestyne, Frits Van den 
Berghe en Gust De Smet.
 Omdat het (inmiddels overleden) verza-
melaarsechtpaar Dhondt-Dhaenens zijn 
museum incidenteel openstelde voor heden-
daagse kunstenaars, is de ‘weloverwogen 
keuze’ gemaakt om de expositie, los van 
Vanbeselaere, te verlevendigen met heden-
daagse interventies die een ‘dialoog tussen 
verleden en heden’ op gang moeten brengen. 
De Nederlandse tekenaar Bart Lodewijks 
(1972), het kunstenaarsduo Jacqy DuVal 
(bestaande uit Jacqueline Dehond (1965) en 
Koenraad Uyttendaele (1962)) en de uit 
Rusland afkomstige kunstenaar Oleg 
Matrokhin (1980) brachten rechtstreeks op 
de wanden van de expositie eigen werken 
aan, als een actueel decor voor het getoonde. 
Het resultaat is echter niet heel erg geslaagd. 
De geometrische kleurvlakken van Jacqy 
DuVal, de figuratieve, karikaturale schetsen 
van Matrokhin en de lijnencomposities van 
Lodewijks zijn soms storend en in het beste 
geval neutraal, en hebben geen enkele rela-
tie tot de kunst die ze omlijsten. Het beste 
decor wordt nog altijd gevormd door het 
museumgebouw zelf, waarvan Vanbeselaere 
in zijn openingstoespraak in 1968 vooral de 
subtiele ‘spleetramen’ in de hoeken roemde. 
Daardoor houd je, naast de kunst, uitzicht 
op het groen van de museumtuin. De con-
servator had er nooit een geheim van 
gemaakt dat hij een bewonderaar was van 
het in de natuur gelegen museumgebouw 
dat Henry Van de Velde voor mevrouw 
Kröller-Müller ontwierp, waar kunst en 
omgeving met elkaar in verbinding staan.

Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor 
de staat 1948-1973, tot 1 oktober 2017 in 
Museum Dhondt-Dhaenens, Museumlaan 
14, 9830 Deurle (09/330.17.30; muse-
umdd.be). Organisatie: Museum Dhondt-
Dhaenens i.s.m. Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen.

Overbelichting van de Vlaamse kunst
De tentoonstelling Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor de staat 1948-1973  

in Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle

Ben Nicholson

Halfrond ovaal, 1950, collectie KMSKA, aankoop 
Vanbeselaere 1955, © KMSKA/Lukas – Art in Flanders 

vzw. Foto: Hugo Maertens / SABAM Belgium 2017

zicht op ‘Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor de staat 1948-1973’, Museum 
Dhondt-Dhaenens, Deurle

sculpturen (v.l.n.r.): Edgar Degas, Zwangere vrouw (collectie KMSKA, aankoop 
Vanbeselaere 1953); Giacomo Manzù, Danspas, 1953 (collectie KMSKA, aankoop 
Vanbeselaere 1953), Marino Marini, De grote danseres, 1952 (collectie KMSKA, 

aankoop Vanbeselaere 1954) 
schilderijen (v.l.n.r.): Hippolyte Daeye, Het kind met groene mouwen, 1926 (collectie 
MDD); Hippolyte Daeye, Naakt kind, 1931 (collectie KMSKA, aankoop Vanbeselaere 
1963); Henri Evenepoel, Terugkeer van de arbeid bij zonsondergang, 1896 (collectie 

KMSKA, aankoop Vanbeselaere 1953). Foto: Rik Vannevel

zicht op ‘Walther Vanbeselaere, Verzamelaar voor de staat 1948-1973’,  
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle
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DANIËL ROVERS

1. 

Oog in oog met het werk van Carel Willink 
krijgt men het onwillekeurig koud. ‘Met 
schilderijen van Willink leven betekent in 
koude huiveren’, schreef  na de Tweede 
Wereldoorlog een criticus, nadat Menno ter 
Braak in het interbellum al de tegenzin had 
opgemerkt waarmee het publiek dit ‘mira-
culeus knappe’ werk aanschouwde. De kilte 
kwam aanwaaien uit Willinks lege land-
schappen en donkere wolkenpartijen, en 
het schuin invallende, onwereldse licht 
droeg bij aan een daling van het kwik. Op 
deze doeken heerst de temperatuur van een 
nieuw ontdekte planeet, een plek die welis-
waar door een zon beschenen wordt, maar 
niet per se de zon die ’s morgens op aarde 
opkomt, een flinke poos aan de hemel staat 
en dan ’s avonds weer ondergaat – de zon 
waaraan we het eigen lijf  kunnen warmen. 
 Carel Willink is de schilder van de adem-
stokkende levenloosheid. Niemand heeft zo 
treffend het stenen bestaan van een marme-
ren beeld weten te treffen – dat toch niet 
anders dan dood kan zijn? Alle kenmerken 
van een mens bezit het in olieverf  weergege-
ven marmer, behalve het vermogen een blik 
te beantwoorden, karakter te tonen, kwets-
baarheden bloot te geven, kortom net zo 
sterfelijk te zijn als wijzelf. Ook daar komt de 
huivering voor Willink vandaan – niet alleen 
van de dreigende onweersluchten en 
onheilsbodes die hij voorafgaand aan de oor-
log schilderde, en de paddenstoelwolken en 
rokende schoorstenen van daarna. Zijn 
klassieke marmeren beelden kunnen elk 
moment tot leven komen, en misschien zijn 
ze al wel levend zonder dat wij dat zien, en 
beschikken ze over een intelligentie en een 
kracht die de vermogens van de mens in de 
schaduw stellen. Helemaal onmogelijk is het 

niet dat het godinnenbeeld vanuit het kader 
de museumzaal instapt, of  de Griekse mar-
meren held in een flits het wapen heft tegen 
de toeschouwer die hem zijn rug toekeert.
 Het koude van zijn werk is de schilder per-
soonlijk aangerekend. De eerste termen die 
vandaag bij zijn naam opkomen zijn ‘maca-
ber’, ‘reactionair’ en ‘fascist’. Dat laatste is 
in ieder geval onjuist. In tegenstelling tot die 
andere grote Nederlandse neorealist, Pyke 
Koch, was Willink nooit lid van een fascisti-
sche partij, laat staan dat hij, zoals Koch, 
een overtuigd bewonderaar van Mussolini 
was en een ontmoeting in Berlijn met Joseph 
Goebbels regelde. In 1942 weigerde Willink 
om zijn werk te tonen op een door de NSB’er 
Tobias Goedewagen georganiseerde ten-
toonstelling van Nederlandse realistische 
kunst in Keulen; zijn schilderijen kwamen 
toch op zaal te hangen, met de mededeling 
dat de kunstenaar daarvoor geen toestem-
ming had verleend. En weliswaar kocht het 
door NSB’ers geleide Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten in datzelfde 
jaar Willinks doek De prediker (1937) aan, 
een zelfportret als onheilsprofeet, maar daar 
had de kunstenaar geen hand in, dat verliep 
via een kunsthandelaar. Willink had de 
pech, zou je kunnen zeggen, dat het collabo-
rerende regime een zwak voor de neorealis-
ten had, al waren er ook NSB’ers, schreef  
Claartje Wesselink in Kunstenaars van de 
Kultuurkamer, die hem als ‘ontaarde’ kun-
stenaar beschouwden en zijn zwartgallige 
werk verafschuwden.
 Als kunstenaar kwam Willink in de jaren 
dertig tot volle wasdom. Met doeken als De 
jobstijding (1932) en De terechtstelling 
(1933) wist hij de dreiging van het decen-
nium aanschouwelijk te maken in een stijl 
en techniek waarmee hij zich op één lijn 
plaatste met de meesters van de klassieke 
beschaving die hij verloren zag gaan. Van 
grote invloed op zijn manier van werken 
was Max Doerners studie over het materi-

aalgebruik in de oude schilderkunst. In de 
loop der jaren perfectioneerde Willink zijn 
eigen werkmethode: de manier waarop hij 
het linnen prepareerde, vervolgens de 
onderschildering schetste, zijn verf  mengde 
en die verf  ten slotte vanaf  het palet nat in 
nat op het doek aanbracht. Zo ontstonden 
zijn meticuleuze droomlandschappen, die 
in detaillering niet onderdoen voor de 
Vlaamse primitieven.
 In de jaren twintig had Willink als acade-
miestudent in Berlijn, geïnspireerd door het 
werk van Klee, Kandinsky en Chagall, geëx-
perimenteerd met moderne vormen van 
figuratie, maar op het eind van dat decenni-
um, toen hij in Parijs zag hoe Picasso terug-
viel op het voorbeeld van Ingres, keerde bij 
hem het perspectief  terug en ging hij een 
realistische schilderstijl hanteren. Dat had 
in de eerste plaats te maken met het plezier 
dat hij ervoer bij het in olieverf  nabootsen 
van materialen als kant, bont en marmer. 
Willink ontdekte dat hij een meester was in 
de nabootsing van stoffen en steen, hij zag 
dat onder zijn handen kledingstukken en 
standbeelden een eigen leven gingen leiden.
 Willink, door niemand een warme per-
soonlijkheid genoemd, moet een bijzonder 
tactiel ingestelde man zijn geweest. Voor 
hem bezat het oplichtende oppervlak der 
dingen evenveel leven als een peuter of  een 
jonge kat. De aanraking van het penseel en 
het doek is een gebaar van toenadering, 
waarin de aarzelende precisie ligt van een 
blind tasten. Zelf  heeft hij altijd zijn vak-
manschap, zijn metier benadrukt – en de 
inspanning die het vergde om zijn doeken 
tot een goed einde te brengen, te zorgen dat 
ze de tand des tijds konden doorstaan. Dat 
was de reden dat hij dagen achtereen in zijn 
atelier doorbracht, waarbij hij voortdurend, 
zoals hij dat zelf  stelde, ‘op kookhoogte’ 
diende te blijven. 
 Men zou hem met een hedendaagse top-
kok kunnen vergelijken; zijn obsessie met 
textuur, de vele uren arbeid, de lichte misan-
tropie, de weerzin tegenover de klanten die 
het restaurant bezoeken en gedachteloos de 
meest complexe creaties verslinden, en toch 
steeds weer de drang om te scheppen en de 
gasten het allerfijnste voor te schotelen, ze 
waar te geven voor hun geld. In een tijd 
waarin populaire kookprogramma’s inter-
nationale chefs op de voet volgen in hun 
ateliers van pannen en inductieplaten, is 
een herwaardering van de kunsten van 
Carel Willink op haar plaats.

Een heerlijk unheimisch doek is Statue bij 
lustslot uit het jaar 1935. Op een stenen sok-
kel staat een marmeren beeld van een half-
naakte Griekse godin, tegen de achtergrond 
van een klassieke zuil, waarvan we de inke-
pingen, de cannelures zien. De godin wijst 
met de linkerhand naar haar borst en met 
haar rechterhand houdt ze haar toga vast, 
die met een vernuftige knoop op haar mid-
del gebonden is en over navel en schaam-
streek valt. Ze kijkt van de kijker weg, in de 
richting van de dreigende hemel, de donker-
groene Engelse tuin en het ‘lustslot’, waar 
geen enkele vorm van leven, laat staan lust 
te bespeuren valt. Op het standbeeld valt 
frontaal het late middag- of  avondlicht. We 
zien de verwering op haar forse dijbeen, tot 
onder de plompe heup, en van haar linker-
borst is een deel marmer afgesplinterd.
 Wat blaast dit eeuwenoude beeld nu leven 
in? Ten eerste de schaduw van de rechter-
hand, die grillig en bezield op de zuil valt, 
een gevaarlijke klauw die elk moment een 
passant bij de kladden kan grijpen. De hand 
zelf, zo zie je als je naar voren buigt – een 
horrorfilm zou je een close-up tonen; 
Willink was een frequente cinemaganger – 
telt slechts twee vingers, en zou de hand 
van een (vroege) robot kunnen zijn. Met de 
linkerhand, die bij de linkerborst verwijlt, is 
trouwens iets vreemds aan de hand. Die 
hand en onderarm zijn bij nader toezien 
kleuriger dan de rest van het marmeren 
lichaam. Is dat vleeskleur en dus menselijke 
huid, is dat een echte vrouwenhand? En zo 
ja, wat zit er dan binnen die steen opgeslo-
ten? Welke ziel huist daar? Wat worden wij 
geacht te zien en te bevrijden, net voor het 
onweer losbarst?

Dit soort schalkse raadsels geeft Willink zijn 
kijkers mee. Zijn schilderijen tonen onwerke-
lijke landschappen, maar door heel precies 
het marmer van een standbeeld, de bladeren 
van een boom, de schaduwval op de plavui-
zen te schilderen schept hij werelden die aan-
raakbaar worden en waar niets is wat het 
lijkt. De beklemming is voelbaar, en daarmee 
ook de wens een opening in dit gladde opper-
vlak te vinden. Op sommige plekken op het 
doek, zo luidt de suggestie, is een ontsnap-
ping aan de nachtmerrie mogelijk, het fijne 
penseel laat een draad van Ariadne achter 
die naar de bovenwereld leidt.
 Willink baseerde zijn droomlandschappen 
– ‘ik bind zakelijkheid aan droom, al mag 
mijn droom dan meer van demonie dan van 
gelukzaligheid zijn vervuld’ – op zwart-wit-
foto’s van standbeelden, paleizen en wolken-
luchten, met name de wolken boven zijn sta-
tige woning aan de Ruysdaelkade 15, 
uitkijkend op het Rijksmuseum. Al schet-
send, tekenend en penselend schiep hij zijn 
eigen kunstmatige wereld, waar het leed 
steeds de overhand dreigde te nemen. Een 
magisch realist werd hij genoemd, maar zelf  
sprak hij bij voorkeur van ‘imaginair realis-
me’, want hij werkte met zijn verbeelding, 
het palet en een fotoarchief, en daar was 
niets magisch aan.
 Landschap met zeven beelden uit 1941 is 
een mooi voorbeeld van Willinks talent voor 
het samengestelde landschap – dat hij met 
onheil oplaadt. We kijken op een naar links 
afbuigend plavuizen pad met zeven stand-
beelden aan weerszijden, onder meer 
Hercules vechtend met Cacus, een beeld dat 
vroeger in de tuin van het Rijksmuseum 
stond – er bestaat een archieffoto uit de oor-
log waarop het omgeven wordt door de zand-
zakken die het museum tegen bominslagen 
dienden te beschermen. Aan de linkerzijde 
van het pad werpen de geschilderde beelden 
schaduwen, en de kijker wordt uitgenodigd 
het pad te betreden, als hij tenminste durft, 
want aan de rechterzijde heft een andere 
Hercules zijn knots ten hemel, die met zijn 
diepe donkerblauw zwaarte aan de dreiging 
verleent. Aan de rechterkant van het doek 
staat één solitaire boom, die tot in het hemel-
se blauw reikt en bij wijze van spreken zo uit 
het werk van Van Eyck is weggelopen.
 In het dal beneden zien we een classicisti-
sche kerk met twee symmetrische torens, een 
gebedshuis dat te herleiden valt tot de Mozes 
en Aäronkerk, gelegen aan het Waterlooplein. 
Het Waterlooplein was tot in de oorlog de 
plek voor Joodse straathandelaren, en de 
buurt eromheen werd de ‘Jodenhoek’ 
genoemd – tot de razzia’s en deportaties 
naar de kampen een aanvang namen. Er is 
geen mens te bekennen in dit panorama. 
Durft niemand dichtbij te komen om met 
eigen ogen te zien wat daar gebeurt? 

2. 

Na de oorlog waren Willink en de neorealis-
ten niet langer in trek. Hun kunst was in de 
smaak van de bezetter gevallen, hun werk 
was besmet. Er kwam binnen de kunstwe-
reld een zuivering op gang en op het realis-
me rustte een stigma, ook op de realistische 
kunstenaars die medewerking met de 
Duitsers hadden geweigerd of  die zelfs in het 
verzet hadden gezeten. Tegelijk waren er 
tegenkrachten actief. In 1950 koos ten-
toonstellingscommissaris Jan Engelman 
voor de neorealisten om Nederland te verte-
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De jobstijding, 1932
collectie Stedelijk Museum, Amsterdam
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Statue bij lustslot, 1935, collectie Museum MORE
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genwoordigen op de Biënnale van Venetië, 
tegen de wil van de Nederlandse beleidsma-
kers in. In datzelfde jaar organiseerde 
Willem Sandberg in het Stedelijk Museum 
een overzichtsexpositie van Pyke Koch, ter-
wijl hij tegelijk het experimentele werk van 
Karel Appel tentoonstelde. Maar de tijd 
bleek de neorealisten voorlopig niet goed 
gezind. In 1951 werd Cobra naar Venetië 
afgevaardigd, een jaar later werd in het 
Stedelijk Museum Amsterdam een over-
zicht van De Stijl getoond.
 Carel Willink liet zich niet zo gemakkelijk 
uit de kunstgeschiedenis weggommen. Hij 
publiceerde in 1950 het polemische essay 
De schilderkunst in een kritiek stadium, waar-
in hij de kunstgeschiedenis bondig samen-
vatte, met als conclusie, geleend van Oswald 
Spengler, dat Ingres en Delacroix de Euro-
pese schilderkunst hun laatste ‘avond-
pracht’ hadden geschonken. Spenglers 
Untergang des Abendlandes had Willink voor 
de oorlog het narratief  voor zijn oeuvre 
geboden; op het sleuteldoek Late bezoekers 
Pompeï (1931) staat de cultuurfilosoof  zelf  
afgebeeld, terwijl hij naar de resten van de 
verloren beschaving tuurt. In het naoorlog-
se essay liet Willink de antidemocratische 
inzet van Spengler, zijn afschuw van de 
Weimardemocratie en zijn pleidooi voor de 
Tatsachenmensch, buiten beschouwing. De 
schilder zag in 1950 vooral het gevaar van 
de gedwongen collectiviteit onder het com-
munisme en hij wees op de vooringenomen-
heid van de kritiek, die blindelings op het 
politieke etiket vertrouwde ‘dat vooral links 
voelenden zo gaarne duidelijk zichtbaar 
onder hun werk plakken’.
 De schilder-polemist was weinig te spre-
ken over het abstracte werk dat hij in de 
Europese musea zag verschijnen. De nieuwe 
generatie experimentelen had de klok vijftig 
jaar teruggedraaid en produceerde hetzelfde 
soort werk als de eerste generatie van vorm-
vernieuwers, zonder het vakmanschap van 
Cézanne of  Klee te bezitten – ze bedreven 
‘het academisme van de stabiele revolutie’. 
Zelfs het werk van de communist Picasso 
werd na de oorlog van abominabele kwali-
teit. Een contemporain schilderij was door-
gaans een ‘vod’ gemaakt van inferieur lin-
nen, vurenhout en ondermaatse verf. 
Willink sneerde: ‘Met de aankoop van 
abstracte kunst kan de overheid haar stre-
ven naar vooruitgang demonstreren. Juist 
omdat zij ambtenaar zijn, willen ambtena-
ren niet in de reuk van conservatisme 
komen te staan, vandaar hun voorkeur voor 
wat nu al 40 jaar heet: de ‘avant-garde’.’
 Willink werd door critici verweten dat zijn 
werk, dat voor de oorlog nog meerduidig was 
geweest, nu alleen naar die ene rampzalige 
oorlog wees, een gebeurtenis die de mensen 
liever weer wilden vergeten. Een flauw argu-
ment, dat evengoed tot een tegenovergesteld 
waardeoordeel had kunnen leiden. Een 
scherper punt van kritiek luidde dat Willink 
het tanende belang van de schilderkunst 
verwarde met de ondergang van de klassieke 
cultuur en de wereld als geheel, of  in ieder 
geval het westerse deel daarvan. Het oude 
Europa mocht dan Vermeer en Ingres heb-
ben opgeleverd, maar toch ook de slavernij, 
industriële uitbuiting en koloniale oorlogen.
 Zijn grondstemming, zei hij, was een ‘zich 
voortdurend bedreigd weten’ – een stem-
ming die, politiek gezien, de grondtoon van 
het conservatisme is. Als schilder heeft hij 

zich van die angst willen bevrijden, door 
met het penseel in de hand een wereld te 
scheppen die door doem is bezeten. Volledig 
nihilistisch was dat niet. Hij wilde iets 
maken dat bleef, dat hem zou overleven, in 
de eerste plaats door alleen de beste materi-
alen te gebruiken, zodat er de eerste hon-
derd jaar in ieder geval geen barstje in de 
verflaag zou komen en de illusie van het 
prachtig dreigende panorama behouden 
zou blijven.
 Wat blijft, en wat vergaat? Toen een schi-
zofrene beeldenstormer in 1986 in het 
Stedelijk Museum Who’s Afraid of  Red, 
Yellow and Blue III van Barnett Newman 
met een stanleymes verminkte, deed hij dat 
met De schilderkunst in een kritiek stadium in 
de hand. 

3.

Carel Willink heeft 117 jaar na zijn geboor-
te een eigen museum gekregen. Het staat in 
Ruurlo, waar de tweede vestiging van het 
Museum voor Modern Realisme (MORE) 
haar deuren heeft geopend, op hemelsbreed 
honderdvijftig kilometer van Amsterdam, 
de stad waar Willink geboren werd en stierf. 
Te danken heeft de schilder dat aan de mil-
jardair Hans Melchers, die eerder het 
Nederlandse deel van de verzameling realis-
tische schilderkunst van de gevallen ban-
kier Dirk Scheringa opkocht. 
 Het kasteel van Ruurlo werd tot in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw bewoond 
door baron van Heeckeren, waarna het een 
ge meentehuis werd, en het decor vormde 
voor de jeugdserie De zevensprong. Melchers 
kocht het voor een miljoen euro van de fusie-
gemeente Berkelland over, en liet het voor 
een veelvoud van dat bedrag restaureren en 
verfraaien. Kosten noch moeite werden 
ge spaard: er ligt een gloednieuw sierparket 
in alle zalen, de nieuwe wand bespanningen 
zijn van zijde met een moiré-effect, de toi-
letdeuren zijn dermate authentiek dat ze 
nauwelijks als toiletdeuren te herkennen 
zijn. Hans van Hees ontwierp een matgla-
zen loopbrug van een meter of  dertig over 
de slotgracht en Cor Bouwstra tekende voor 
de transparante entree, die fungeert als een 
sierlijke glazen lijst om het museum zelf. De 
in 1879 door Carl Petzold uitgedachte kas-
teeltuin, met olifantgrote rododendrons en 
magistrale beuken en platanen, werd in 
oude luister hersteld. Yvette van der Zande 
en Ype Koopmans (voormalig conservator 
Gemeentemuseum Arnhem) kienden de 
opstelling uit; met behulp van een bondig 
informatief  brochureboekje – geen titelstic-
kers of  tekstbordjes aan de wand – word je 
door de rijke verzameling geleid.
 Het kasteel steelt de show, als ik op de 
meningen van de bezoekers mag afgaan. Dat 
werk van Willink, tja, daar moet je van hou-
den, maar dat kasteel is werkelijk schitterend! 
Dat hebben die Hans Melchers en zijn vrouw 
Monique toch mooi voor elkaar gebokst, een 
prachtig geschenk voor de Achterhoek, je 
weet niet wat je ziet. Turend uit de ramen, of  
staand op het overdekte bordes aan de voor-
zijde, uitkijkend over de gracht, het biljartla-
kengroene gazon, de kasteelgans en het koet-
shuis, kan elke bezoeker zich voor een 
moment kasteelheer of  -dame wanen.
 Als mecenas is Hans Melchers de juiste 
man voor Willink. Zijn vader bezat al werk 

van hem (een portret dat in de oorlog verlo-
ren is gegaan) en de zoon is vervolgens het 
oeuvre gaan verzamelen. Melchers verdien-
de zijn geld door het chemiebedrijf  Melchemie 
van zijn vader over te nemen en uit te bou-
wen, daarna te verkopen en zijn geld in een 
beleggingsfonds te stoppen, waar het zich – 
volgens de wet van Piketty – wonderwel ver-
menigvuldigde. Hij woont op een landgoed 
in de buurt (zwaarbewaakt, in 2005 werd 
zijn dochter uit haar Amsterdamse woning 
ontvoerd) waar hij renteniert, zijn musea 
aanstuurt en bridge speelt. Melchers is een 
veelbesproken man met uitgesproken menin-
gen. Hij financiert onder meer een stichting 
die de grenzen van de vrijheid van meningsui-
ting bewaakt; zelf  is hij het slachtoffer van 
laster geweest. Een echte smet echter was de 
veroordeling van Melchemie in de jaren 
tachtig wegens de illegale uitvoer van chemi-
caliën naar Irak, waarmee mogelijk gifgas-
sen werden gemaakt.
 Deelt Melchers met Willink een wereld-
beeld? Ook de weldoener ziet de Nederlandse 
beschaving bedreigd. In een interview met 
het blad Quote in 2010, naar aanleiding 
van zijn verschijning in de Quote 500 van 
Nederlands rijksten, hekelde hij het over-
schot aan ambtenaren en ‘gedoe’ in Den 
Haag. ‘Als we niet oppassen, worden we een 
bananenland, net als België.’ Vlak na de 
opening in Ruurlo dreigde hij de gemeente 
met een rechtszaak, omdat er niet genoeg 
van de beloofde parkeerplaatsen waren 
aangelegd tussen de bomen. Bezoekers par-
keerden hun Landrovers op plekken waar 
dat niet mocht, en de boetes die de politie 
uitdeelde, betaalde Melchers vervolgens uit 
eigen zak terug; dat leverde hem publiciteit 
en sympathie op, maar het waren de schap-
pelijke ambtenaren van de gemeente die 
voor extra parkeerplaatsen zorgden. Van en 
naar het station en het dorpscentrum van 
Ruurlo rijden golfwagentjes, zodat de – veel-
al oudere – bezoekers de zeshonderd meter 
tot het museum niet hoeven te lopen. De 
oude feodale tijden lijken te herleven in deze 
uithoek van Gelderland, de tijd dat men de 
goedheid van de baron prees die het alle-
maal mogelijk maakte. 
 Carel Willink werd na de oorlog de huis-
schilder van Nederlandse industriëlen, die 
hij – om den brode – portretteerde met op de 
achtergrond de rokende schoorstenen van 
de fabrieken waar het geld werd verdiend. 
Diezelfde fabrieken doken tevens op in de 
infernale landschappen waarmee Willink 
in de jaren zestig waarschuwde voor de vol-
gende wereldramp, met kernenergie of  
kernwapens, of  beide tegelijk. De direc-
teursvrouwen schilderde hij ook; hen beeld-
de hij bij voorkeur tegen een klassiek land-
schap af, met bijvoorbeeld een baai, een 
blauwe lucht en wat zuilen op de achter-
grond. Op deze portretten, waarvan er twee 
in Ruurlo hangen, ogen de dames gedron-
gen, levenloos, varkensachtig. Hun kleding 
daarentegen, door Willink altijd persoonlijk 
uitgekozen voor het poseren een aanvang 
nam, is een lust voor het oog. Wie heeft er 
ooit een mantelpak van zuivere scheerwol 
zo perfect in olieverf  nagebootst? Hier leefde 
hij zijn grote voorliefde voor rijke stoffen 
uit, en leverde en passant met dat groen-
bruine ruitpatroon commentaar op de 
kunstgeschiedenis, die aan de ruiten van 
Mondriaan de voorkeur had gegeven.
 Een hoogtepunt in het oeuvre, en een 
hoogtepunt in het museumkasteel van 
Ruurlo, is het Portret van Mathilde dat Willink 
in 1975 schilderde. Mathilde was Mathilde 
de Doelder, Willinks derde echtgenote, over 
wie in de tentoonstellingsbrochure koeltjes 
staat vermeld: ‘een jonge stewardess met 
een dure smaak’. Samen met deze veel jon-
gere en extraverte vrouw maakte Willink 
vanaf  eind jaren zestig vaak zijn opwach-
ting op de societypagina van De Telegraaf. Op 
het schilderij draagt Mathilde een diep 
gedecolleteerde, leren zilverkleurige jurk, 
met allerlei stiksels in de vorm van tropische 
planten en luipaarden versierd. De jurk is 
een creatie van ontwerpster Fong Leng; een 
variant, in het goud, valt in dezelfde zaal in 
een vitrine te bewonderen. Een prachtig 
idee; zo zie je dat de geschilderde jurk van 
Willink meer in het oog springt dan de jurk 
zelf. Ook hangt in deze zaal een door Paul 
Huf  gemaakte foto van Mathilde de Doelder 
in precies dezelfde jurk. Ze staat daar te pose-
ren naast een ingetogen Willink met het 
palet in zijn hand. In de hoek van de kasteel-
zaal kijkt een bronzen portretbuste van 
Willink toe; de buste is gemaakt door zijn 
vierde vrouw, en de beheerster van zijn nala-

tenschap, de kunstenares Sylvia Quiël, die 
nog altijd aan de Ruysdaelkade woont.
 Het schilderij is een verbluffend stuk, 
vooral vanwege de weergave van de jurk. 
Willink steekt met zijn onzichtbare toets de 
oude meesters wat materiaalweergave 
betreft naar de kroon. Het doek hangt op 
enkelhoogte, en je blik blijft hangen aan het 
glanzende, licht gebarsten zilverleer van de 
jurk, met daarop de luipaarden die moord-
lustig tussen de gewassen door naderbij 
sluipen. Voor het samenstellen van alleen al 
de kleuren, het zilver, rood en goud, moet 
Willink maanden ateliertijd nodig hebben 
gehad. De jurk is een sieraad, een decadent 
kunstwerk, een dwangbuis van schoonheid.
 Naar boven toe, waar het oppervlak van 
de jurk plaatsmaakt voor de hals en het 
zwaar opgemaakte gezicht van Mathilde, 
wordt het doek stijf  en onecht. Alsof  de 
schilder met het palet in zijn hand liever 
naar de stof  van de jurk van Fong Leng keek 
dan naar het gezicht van zijn eigen vrouw. 
Willink zou kort na de totstandkoming van 
dit doek een einde aan de relatie maken, 
onder meer omdat Mathilde een dierbaar 
portret van zijn tweede vrouw, Wilma 
Jeuken, met een mes had bewerkt. Het por-
tret heette aanvankelijk Afscheid van 
Mathilde, maar veranderde van naam nadat 
Mathilde in 1977 onder nooit opgehelderde 
omstandigheden overleed. Willink heeft in 
interviews gezegd vooral opgelucht te zijn 
geweest na haar dood. De tijgers die om 
haar benen sluipen, zijn de moordgedach-
ten die Willink, een kattenliefhebber, zal 
hebben gekoesterd in haar bijzijn.
 Wat blijft is het schitterende oppervlak. 
Tijdens mijn tweede bezoek aan Ruurlo 
reikt een keurige mevrouw van halfweg de 
zeventig, gekleed in een donkerblauw, hoog 
sluitend wollen kleed, doelbewust met haar 
rechterhand naar Mathildes jurk, legt haar 
vinger erop, en drukt op de plek waar het 
geheim verborgen ligt. Het doek deukt zicht-
baar in. Het portret hangt niet achter glas. 
‘Dat wat u doet mag echt niet, mevrouw!’ 
De dame is niet onder de indruk. Dat kinder-
achtige, ongelovige aanraken: het grootste 
compliment dat je deze schilder van het 
avondland kunt maken – al gaat zijn werk 
ervan kapot.

Museum MORE / Kasteel Ruurlo, Vorden-
seweg 2, 7261 Ruurlo (0575/760.300; 
museummore-kasteelruurlo.nl).

Carel Willink

Landschap met zeven beelden, 1941, collectie Museum MORE

Carel Willink

Portret van Mathilde, 1975, collectie Museum MORE
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JEROEN BOOMGAARD

Skulptur Projekte in Münster, de tienjaarlijk-
se manifestatie rond kunst in openbare 
ruimte, wordt dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd, en de Projekte blijven zich-
zelf. Geruststellend. Hier geen overkoepe-
lend elk-wat-wilsthema zoals in Venetië of  
een dwingend curatorengeluid zoals in 
Kassel, maar een vertrouwde mengeling 
van betekenisvolle werken en onduidelijke 
ingrepen, verspreid over de stad tot in haar 
meest ontoegankelijke uithoeken. Maar 
juist dat ontbreken van een expliciete bood-
schap biedt ruimte voor de plekspecifieke 
betekenis die de werken keer op keer zicht-
baar maken. In Münster worden we om de 
tien jaar geconfronteerd met de stand van 
zaken in de ruimte die we met elkaar delen 
en die zowel ons publieke als ons autonome, 
individuele bestaan definieert, een ruimte 
die ik, bij gebrek aan een betere term, de 
Publiek-Private Constellatie (PPC) noem.

Een onverschillig onderkomen

Natuurlijk kent deze aflevering van de 
Skulptur Projekte andere accenten dan de 
vorige. Er zijn meer performances, er is een 
satelliettentoonstelling in het stadje Marle. 
Maar waar gaat het om, wat staat er op het 
spel in Skulptur Projekte 2017?
 Een van de grote publiekstrekkers in deze 
Projekte is het werk On Water van Ayşe 
Erkmen. In de oude haven, ook in Münster 
herontdekt als ontwikkelings- en investe-
ringsgebied, heeft ze twee tegenoverliggen-
de kades verbonden door middel van een 
rooster net onder het wateroppervlak. De 
toeschouwers schuifelen, tot over hun 
enkels in het water, tevreden naar de over-
kant. Vanaf  de terrassen, die de plint van de 
nieuwbouw langs één kant in een aaneen-
gesloten rij bezetten, kijken anderen toe, en 
de vervallen pakhuizen en fabrieken wach-
ten gelaten tot ze op hun beurt tot kijkplat-
form worden getransformeerd. Het werk 
bevestigt niet alleen de transformatie van 
het publiek domein tot vermaaksruimte, 
het maakt zich daar bovendien volstrekt 
aan ondergeschikt; het wil niet meer zijn 
dan een berekend effect. Zelfs de illusie van 
een wandeling over het water wordt ons 
niet gegund. Maar het werk toont ook glas-
helder de huidige PPC. Terwijl het private 
eigendom het publiek domein steeds meer 
overneemt, wordt de ruimte voor het indivi-
du gereduceerd tot groepsbeleving en 
monocultureel vermaak. De afstand tot het 
werk dat diezelfde kunstenaar maakte voor 
de editie van 1997 is immens. Haar ‘felli-
neske’ voorstel om telkens andere stand-
beelden uit het museum per helikopter naar 
het Domplein te takelen, betrok de lucht 
boven de stad bij het publieke domein. Van 
een dergelijke uitbreiding is nu geen sprake: 
in het nieuwste werk wordt dat domein 
beperkt tot een plek en een functie.
 Ook een vergelijking van On Water met het 
werk van Pawel Althamer uit de tentoon-
stelling van 2007 maakt duidelijk hoeveel er 
veranderd is. Sciezka (pad) van Althamer 
bestond uit niet meer dan een kunstmatig 
aangelegd zandpad dat een nauwelijks 
waarneembaar spoor vormde door de gras-
landen tussen de westelijke oever van de 
Aasee en Haus Bakenfeld. Een pad waar je 
niet naast elkaar kon lopen, en dat dus niet 
collectief  beleefd kon worden. Terugkijkend 
naar de tentoonstelling van 2007, valt op 
hoeveel van de werken toen een aparte, 
afgezonderde plek tot stand wilden bren-
gen. Alsof  de kunstenaars op zoek waren 
naar nieuwe plekken van geborgenheid, 
plekken waar zowel het individu als de 
gemeenschap een onderkomen zou kunnen 
vinden, bestonden veel werken uit gedeelte-
lijk verborgen ruimtes, ondergronds, afge-
schermd of  onder een brug, als in een laat-
ste, wanhopige poging de opkomende vloed 
van massabeleving te keren. 
 Gelukkig zijn niet alle werken zo behaag-
ziek, maar de tendens om het publiek domein 
te tonen als een gebied dat elke utopische 
dimensie verloren heeft, is overheersend. 

Zelfs de wens om met de kunst de openbare 
ruimte van Münster te veroveren, een state-
ment te maken over de kracht die van de 
kunst uit kan gaan, lijkt opgegeven. In verge-
lijking tot voorgaande afleveringen is het 
aantal opvallende werken zeer beperkt, doen 
weinig kunstenaars van naam mee, en drukt 
de tentoonstelling op geen enkele manier 
een stempel op de stad. De stemming ervan is 
gelaten, of  zelfs somber, hoewel dat niet het 
eerste is dat bij je opkomt wanneer je bijvoor-
beeld naar het werk van Mika Rottenberg 
kijkt. Haar nieuwe film The Tunnel – and its 
Sister, the Wall draait in het tropisch warme 
achterafzaaltje van een bijna lege winkel met 
Aziatische spulletjes. Zoals de titel al aan-
geeft spelen tunnels een grote rol: de camera 
raast er doorheen, personen kruipen erin 
rond en de ketel van de verkoper van straat-
voedsel, die voortdurend opduikt, blijkt een 
onverwachte toegang tot het tunnelcomplex 
te bieden. Daartussen toont de film steeds 
opnieuw beelden van kleurige gloeilampen 
die met veel geweld stukgeslagen worden, en 
ruimtes die op shoppingmalls lijken en waar 
Chinese verkoopsters bijna verdwijnen in 
hun glimmende en knipperende koopwaar. 

De muur waar in de titel sprake van is, blijkt 
de muur tussen de VS en Mexico te zijn. Hij is 
maar in één scène zichtbaar, maar onder-
streept scherp wat de film wil zeggen. Want 
hoewel The Tunnel – and its Sister, the Wall 
zich lijkt af  te spelen in gedeelde en algemeen 
toegankelijke ruimtes – in tegenstelling tot 
veel van Rottenbergs eerdere werk – is die 
openbare ruimte bij nader inzien op allerlei 
manieren doortrokken van private momen-
ten, die juist omdat ze zich in het openbaar 
afspelen, hun persoonlijk karakter verliezen. 
Zo zijn de Chinese verkoopsters onaanspreek-
baar, verdiept in hun digitale besognes of  
gewoon in een diepe slaap verzonken. En de 
vrouwen die op straat in de ketel van verko-
pers van straatvoedsel staren, verdwijnen in 
een bodemloze visuele put die ook de hele 
omgeving lijkt op te slokken. De tunnels die 
zo prominent aanwezig zijn in de film komen 
nooit ergens uit, er is geen gemeenschappe-
lijk gebied waar de personen elkaar tegenko-
men en dat ze met elkaar delen. Openbare 
ruimte en privéwereld gaan in dit werk volle-
dig in elkaar op. Iedereen zit apart opgeslo-
ten op een plaats die noch openbaar noch 
privé is, een desolate toestand die definitief  

bevestigd wordt door de dominante schei-
dingsmuur. Het gebied wordt niet gedeeld, 
maar is opgedeeld.
 Ook in het werk van Benjamin de Búrca 
en Bárbara Wagner is er weinig hoop voor 
het openbare. In een oude discotheek draait 
hun film over twee plaatselijke fans die twee 
bekende Duitse schlagerzangers imiteren. 

Wankel evenwicht in Münster
De openbare ruimte als idee en als desillusie

Ayşe Erkmen

On Water
© Skulptur Projekte 2017. Foto: Henning Rogge

Mika Rottenberg

The Tunnel – and its Sister, the Wall. © Skulptur Projekte 2017. Foto: Henning Rogge

Gregor Schneider

N. Schmidt, Pferdegasse 19, 48143 Münster, 
Deutschland

© Skulptur Projekte 2017. Foto: Henning Rogge
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De film sluit naadloos aan bij de ruimte. Hij 
lijkt doortrokken van melancholie en nos-
talgie, maar het eindresultaat laat de toe-
schouwer onverschillig. In deze omgeving, 
waar elke illusie verloren is, gaan ook dro-
men voorgoed teloor. Maar het werk stelt 
daar niets tegenover: er is een plek gecre-
eerd die niet werkelijk openbaar wil zijn, en 
waar ook het particuliere niet meer is dan 
een platitude. Als toeschouwer word je 
onderdeel van een scène waarin verlangen 
en volkscultuur, marginaliteit en entertain-
ment een verleidelijk mengsel willen vor-
men, maar de opvoering mist overtuiging, 
de ruimte komt niet tot leven.
 In relatie tot deze openbare ruimte, die 
veel belangen kent, maar van geen belang 
is, vervlakt ook het privédomein. Dat wordt 
duidelijk in het werk dat Gregor Schneider 
in het LWL-Museum für Kunst und Kultur 
realiseerde. Schneider heeft als geen ander 
de binnenruimte van het menselijk bestaan 
zichtbaar gemaakt. Maar terwijl hij in zijn 
magnifieke Totes Haus u r, gerealiseerd voor 
de Biënnale van Venetië in 2001, een recon-
structie had gemaakt van de wijze waarop 
hij zijn ouderlijk huis had veranderd in een 
duister doolhof  van verlangens en angsten, 
is de woonruimte in zijn installatie voor de 
Skulptur Projekte inwisselbaar geworden, 
een kil en onpersoonlijk onderkomen zon-
der kenmerken. In N. Schmidt Pferdegasse 19 
48143 Münster Deutschland heeft Schneider 
twee identieke, zo goed als lege apparte-
menten gerealiseerd, die in de wijze waarop 
ze een gesloten circuit vormen de toeschou-
wer in verwarring moeten brengen. Hier 
wordt het private in scène gezet als ano-
niem en verlaten.

Openbare ruimte als idee

Niet alle bijdragen in Skulptur Projekte 
2017 dragen het beeld uit van een ruimte 
waarin zowel het publieke als het private 
zijn specificiteit verliest, maar weinig wer-
ken bieden een nieuw perspectief. En dat 
terwijl de kunst bij uitstek de plek is waar 
de mogelijkheid van nieuwe vormen van 
openbaarheid zichtbaar kan worden. Open-
bare ruimte is niet een ruimte die op een 
gegeven moment is ontstaan, gegroeid of  
geschapen, en die vanaf  dat moment nieu-
we vormen van leven en samenzijn toe-
staat. Openbare ruimte ontstaat als idee, 
als vermoeden van een mogelijkheid van 
samenleven en mens zijn. Kunstwerken 
concretiseren die utopie, niet door haar 
planologisch te vertalen, of  te ontwerpen, 
maar door het achterliggende gevoel, de 
erin besloten hoop, zichtbaar, voelbaar en 
ervaarbaar te maken. Die zichtbaarheid die 
de kunst ons aanbiedt, kan nadrukkelijker 
en pregnanter worden wanneer zij aansluit 
op of  juist contrasteert met een gebouwde 
en geleefde omgeving, zoals dat in Skulptur 
Projekte gebeurt. Dan kan het verschil voel-
baar worden met de leefomgeving waaraan 
we gewend zijn geraakt en het vermoeden 
bevestigd worden dat er een andere, nieuwe 
vorm van openbaarheid gerealiseerd dient 
te worden. Maar dat optreden van de kunst 
in de wereld buiten het museum of  de ten-
toonstellingsruimte brengt ook risico’s met 
zich mee. De omgeving waar de kunstwer-
ken hun perspectief  uitdragen is zelf  zorg-
vuldig ontworpen als openbare ruimte, als 
afgeleide en consequentie van een opvat-
ting die ooit even verwachtingsvol was als 
dat artistieke voorstel, maar die eenmaal 
gerealiseerd haar utopisch karakter kwijt 
blijkt te zijn en gestold is tot een onbuig-
zaam geheel van belangen en bedoelingen, 
van regels en rationalisaties, dat elke illusie 
van een nieuwe vorm van openbaarheid 
tenietdoet. Net als andere vormen van uto-
pisch denken loopt de verwezenlijking 
onvermijdelijk uit op teleurstelling. Begrijp 
me goed: de realisatie gebeurt meestal met 
de beste bedoelingen. Maar de vertaling 
van de idee naar werkelijkheid is een omzet-
ting van ideaal in desillusie.
 In de Skulptur Projekte 2017 zijn echter, 
ondanks het overheersende fatalisme, een 
paar werken te vinden die een poging 
wagen om een alternatief  te bieden. Kleine 
lichtpuntjes in het schemerduister van de 
moedeloosheid.
 Op afgelegen plekken, verscholen achter 
een paar bosjes, of  in een verlaten tunnel, 
schept Aram Bartholl een nieuwe digitale 
levenswijze die zich onttrekt aan de grote 
systemen die onze binnen-buitenruimte 
bepalen. Op die survivalachtige plaatsen 

branden kleine vuurtjes die net genoeg 
energie opwekken om een led-lampje te 
laten branden of  om een digitaal netwerk te 
hacken. En hoe marginaal en kleinschalig 
ze ook zijn, juist op deze plekken lijkt een 
eigen, gedeelde ruimte opnieuw tot de 
mogelijkheden te behoren.
 Een bestaan in de marge vormt ook het 
uitgangspunt voor de installatie van Oscar 
Tuazon. Op een haveloos terrein, niet ver 
van het opgeleukte haventje waar Erkmen 
haar werk situeert, heeft Tuazon een con-
structie neergezet die eveneens uitnodigt 
tot gebruik, maar niet tot vermaak. Een 
betonnen, gedeeltelijk ommuurde wentel-
trap herbergt een tweetal stookplaatsen 
waar het verbranden van restmateriaal, 
zoals de bekisting die voor het beton 
gebruikt is, voor een kleine koestering kan 
zorgen. De constructie lijkt niet bedoeld 
voor de bezoekers van de tentoonstelling, 
ook in dat opzicht vormt zij het tegendeel 
van Erkmens werk; de kunstliefhebber voelt 
zich eerder een indringer, terwijl de echte 
gebruikers – daklozen, illegalen – de bezoe-
kers van de tentoonstelling zorgvuldig ver-
mijden. Het werk toont zich niet erg opti-
mistisch over de mogelijkheden van een 
nieuw publiek domein, maar het constru-
eert wel een plek waar een amalgaam van 
privéleven en openbaar bestaan zich kan 
handhaven, ook al is die manier van overle-
ven uit noodzaak geboren.
 Wat in aanzet aanwezig is in de vorige 
twee werken komt tot volle ontplooiing in 
After ALife Ahead van Pierre Huyghe. Een 

voormalige schaatsbaan is door hem over-
hoopgehaald en omgezet in een gesloten 
ecologisch systeem waarin alles en iedereen 
van elkaar afhankelijk is. De betonnen vloer 
is opengebroken om ruimte te bieden aan 
een zandlandschap waar bijen en kleine 
organismes overleven. Er staat een aquari-
um waarin een paar guppy’s af  en toe 
oplichten, en in het dak zijn piramidevormi-
ge luiken aangebracht die zich met enige 
regelmaat openen en sluiten. In een niet 
toegankelijk deel van de hal staat een incu-
bator waarin HeLa-cellen – de al uit 1951 
stammende lijn kankercellen die in labora-
toria over de hele wereld het basismateriaal 
vormt voor kankeronderzoek – hun onein-
dige reproductie voortzetten. De snelheid 
waarmee de cellen zich delen wordt ten dele 
bepaald door de aanwezigheid van alle 
organismen in de hal, dus ook door de arge-
loze bezoekers. Op haar beurt bepaalt de 
celdeling het ‘gedrag’ van het gebouw door-
dat ze de luiken aanstuurt, en produceert zij 
een augmented reality die de bezoeker op 
tablet of  smartphone kan opvangen.
 De installatie schept een nieuwe PPC, 
maar levert impliciet ook kritiek op de ideeën 
over het openbare en het private die in de 
afgelopen eeuwen onze omgeving en levens-
stijl gevormd hebben. De droom van een 
openbare ruimte waarin zowel het gedeelde 
als het particuliere een plek zou krijgen, een 
droom die zoals gezegd keer op keer uitliep op 
een desillusie, is hier vervangen door de crea-
tie van een omgeving die ons opneemt als 
levend organisme. Een omgeving waarin wij 

als bezoekers een belangrijke schakel zijn, 
maar het niet om ons gaat. Een complex sys-
teem van onderlinge afhankelijkheid waarin 
groei en verandering centraal staan en dat 
zich in die zin onttrekt aan het ontwerp. We 
zijn een klein onderdeel van een wankel 
evenwicht, dat toont het werk ons, een even-
wicht dat eenvoudig verstoord kan worden, 
niet in de laatste plaats door de systemen die 
we ontwerpen om onze illusie in stand te 
houden van een publieke ruimte die we uit-
sluitend met andere mensen delen en een pri-
vate ruimte die enkel en alleen om ons draait.
 Wanneer je er eenmaal oog voor gekre-
gen hebt, zijn er meer van dit soort ecologie-
en in deze tentoonstelling te ontdekken. Het 
platform dat Christian Odzuck gebouwd 
heeft in een buitenwijk, met materiaal over-
gebleven na de sloop van het gebouw van de 
Oberfinanzdirektion Münster (OFD), kan 
dan als een reactie en reflectie worden gele-
zen op de ingrijpende veranderingen waar-
mee stadsvernieuwing gepaard gaat. Vanaf  
het platform kijkt de bezoeker aan de ene 
kant uit op woningbouw die mogelijk het 
volgende mikpunt van de vernieuwers zal 
zijn, en aan de andere kant op een volledig 
kaalgeslagen bouwterrein, een spectaculair 
gat in de omgeving, dat rijp gemaakt wordt 
voor een toekomst die niet erg hoopvol 
stemt. De werken die zich zo thematisch 
laten verbinden zijn niet allemaal aanspre-
kend of  interessant, maar ze willen dat ook 
niet per se zijn. Dat hebben ze met elkaar 
gemeen. Ze vormen afgesloten wereldjes, op 
afgelegen plekken, niet of  nauwelijks toe-
gankelijk, en je moet als toeschouwer heel 
wat moeite doen om ze te ontdekken. In 
zekere zin bevestigen ook deze werken het 
algemene beeld van de tentoonstelling: de 
openbare ruimte is opgegeven, het private 
bestaan een digitaal berekenbare restpost. 
Ze leggen zich er niet bij neer, maar formu-
leren ook geen nieuwe idee van openbare 
ruimte, die ons weer zou kunnen laten dro-
men van een gedeeld bestaan dat onze indi-
vidualiteit respecteert. Ze verschaffen ons 
geen alternatief  model waar we mee aan de 
slag kunnen gaan, waar we in kunnen 
stappen om er ons uiteindelijk teleurgesteld 
van af  te keren. Ze tonen slechts dat we het 
zullen moeten doen met wat er is, niet als 
deelnemer, maar als onderdeel. En dat we 
daar de verantwoordelijkheid voor zullen 
moeten nemen.

Skulptur Projekte 2017, tot 1 oktober op ver-
schillende plekken in Münster. Contact: LWL-
Museum für Kunst und Kultur, Domplatz 10, 
48143 Münster (0251/2031.8200; mail@
skulptur-projekte.de; skulptur-projekte.
de).

Pierre Huyghe

After ALife Ahead
foto: Ola Rindal

Aram Bartholl

5V
© Skulptur Projekte 2017 . Foto: Henning Rogge

Oscar Tuazon

Burn the Formwork
© Skulptur Projekte 2017. Foto: Henning Rogge
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GALERIE 
NOUVELLES  
IMAGES
Westeinde 22 
+31 (0)70/346.19.98 
di–vr 11:00–17:00
za 12:00–17:00
www.nouvellesimages.nl

[T]HUIS | [AT] HOME
met werk van Marjan Teeuwen, 
Hamid El Kanbouhi, Fernando 
Sánchez Castillo

Opening: 09/09, 16:00 door 
schrijver Abdelkader Benali
09/09–07/10

Art The Hague
Hamid El Kanbouhi,  
Gabriëlle van de Laak

04/10–08/10

Extra: Marjan Teeuwen, Hamid El 
Kanbouhi en gasten o.l.v. Meta Knol.

23/09

Groepstentoonstelling
14/10–18/11

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

Proposals for a Qualitative Society 
(Spinning)
Céline Condorelli

Onderdeel van het programma 
Attempts to Read the World 
(Differently)
t/m 19/11

Speel je stad
Presentatie in Atrium Den Haag, 
Stadhuis, Spui 70
02/10–21/10

Ondertussen: Gino Anthonisse 
en Christa van der Meer

t/m 05/11

OpZicht: Aliki van der Kruijs
t/m 01/10

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

Christie van der Haak, 
Elmar Trenkwalder: 
installatie, sculpturen

t/m 01/10

SCAPE
Frank Van den Broeck, 
Robine Clignett, Stan Klamer: 
werk op papier

22/10–12/11

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

11/10–05/11 is de galerie gesloten

Medical Body Jewels
Ton of Holland

t/m 01/10

Warffemius
My secret garden (Tekeningen, 
schilderijen, beelden)

Tijdens PAN Amsterdam is de galerie 
enkel op afspraak geopend
12/11–24/12

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

PARTS PROJECT
Toussaintkade 49
+31 (0)70/449.29.61
+31 (0)62/890.06.91
do–za 12:00–17:00
zo 13:00–17:00
www.partsproject.nl

PP07 – Jeroen Doorenweerd 
meets Gutai
Doorenweerd’s schilderijen 
gecombineerd met Gutai 
performance registraties 
uit de 50/60er jaren.

03/09–29/10

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

Marin de Jong
Chronicles for the Milions 

t/m 25/09

Gert Scheerlinck
Objects of Disguise 

Preview in aanwezigheid van de 
kunstenaar tijdens HOOGTIJ #50  
29/11, 19:00–23:00
Opening: 30/09, 15:00 
door Étienne Boileau
29/10–29/10 

Anna Fafaliou
The Things I Own, Own Me 

02/11–26/11
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Stadsrumoer in beeld gebracht:  
de Tachtigers en het moderne leven

LIESKE TIBBE

Van Den Haag naar Amsterdam

Er is een JongAmsterdam. Daar valt niet meer 
aan te twijfelen. In de politiek, in de literatuur en 
in de kunst, de schilderkunst hoofdzakelijk, komt 
een beweging, die reeds sedert verscheidene jaren 
zichtbaar is, en die elken dag niet alleen sterker 
wordt, maar ook met steeds grooter duidelijk
heid de kenmerken gaat vertoonen van een bewe
ging te zijn, die de toekomst zal beheerschen.

Zo wordt in De Nieuwe Gids van 1888 de 
beweging gesignaleerd waar dit tijdschrift 
zelf  een exponent van was, en die bekend is 
geworden als de ‘beweging van Tachtig’ of  de 
‘Tachtigers’.1 Hoewel zij vooral de geschiede-
nis is ingegaan als een literaire richting, 
wordt in bovenstaand citaat de eer gegeven 
aan de schilderkunst. De oprichters van De 
Nieuwe Gids waren van mening dat de jonge 
literatoren en beeldend kunstenaars een-
zelfde doel voor ogen stond: ‘zuiver voelen 
en nauwkeurig uitdrukken’.2 
 Wat dit streven voor concrete resultaten 
opleverde is te zien op de tentoonstelling 
Rumoer in de stad. De schilders van Tachtig in 
het Haags Gemeentemuseum. Ze is verdeeld 
in acht thematische secties en laat op over-
zichtelijke wijze verschillende aspecten zien 
van de wisselwerking tussen een generatie 
schilders die grosso modo opkwam in de 
jaren 1880 en het stedelijk moderniserings-
proces aan het eind van de negentiende 
eeuw. Amsterdam was zonder meer het cen-
trum van deze schilderkunst, maar omdat 
men expliciet wilde aansluiten bij een eerde-
re tentoonstelling over de Haagse School, 
Holland op z’n mooist uit 2015, laat het muse-
um de expositie beginnen met de inleiding 
‘Het begon in Den Haag’.3 In het voorwoord 
van de catalogus wordt eveneens benadrukt 
dat de Amsterdamse Tachtigers ‘het pad 
volgden dat door de Haagse School kun ste-
naars was ingeslagen’. Een verschil met de 
‘Haagse School’ – een generatie schilders die 
vanaf  omstreeks 1860 tot in de twintigste 
eeuw in en rond Den Haag werkzaam was, 
en in 1875 door een criticus van deze naam 
was voorzien – lag in de techniek en het 
palet: de ‘Hagenaars’ schilderden in grijzige 
en blonde kleurschakeringen, met vlotte 
maar fijne toetsen, de Amsterdammers 
gaven de voorkeur aan brede, krachtige 
verfstreken in zware, vaak sombere tinten. 
Het tweede en een belangrijker verschil was 
inhoudelijk: de duinen, zeegezichten, vis-
sersboten, weilanden met koeien, molens, 
waterpartijen en vooral hoge wolkenluch-
ten, werden ingewisseld voor pleinen, win-
kelstraten, cafés, trams en bouwputten. De 
Haagse Schooltaferelen moesten vooral een 
stilstaand moment van vage ‘stemming’ uit-
drukken, bij de Amsterdammers ging het 
om het trefzeker vangen van de beweeglijk-
heid en wisselvalligheid van een ‘modern 
levensgevoel’. Het als constant ervaren 
oer-Hollandse landschap moest plaats 
maken voor de expanderende en steeds ver-
anderende stad.

‘Het begon in Den Haag’ laat de aanzetten 
zien tot deze breuk: ‘stadse’ thema’s die de 

jonge George Hendrik Breitner en Isaac 
Israëls, opgeleid aan de Haagse academie, 
konden vinden in en om Den Haag. Er wor-
den ook twee tekeningen getoond van 
Vincent van Gogh, die daar van 1881 tot 
1883 onder begeleiding van zijn neef  
Anton Mauve zijn kunstenaarsloopbaan 
probeerde op gang te brengen. Ze tonen res-
pectievelijk een nieuw gebouwde wijk en 
het Staatsspoor, en laten zien hoe Van Gogh 
al heel vroeg het thema ‘rafelranden van de 
stad’ tot het zijne maakte. Breitner en hij 
verkenden samen Den Haag op zoek naar 
dergelijke thema’s. Tijdens zijn korte Parijse 
periode (1886-1888) zou Van Gogh dit 
onderwerp weer oppakken. De wijze waar-
op dit soort stadsonderwerpen, met name 
die van Van Gogh, geïnterpreteerd wordt, is 
in de loop der jaren geëvolueerd. Al in 1980 
heeft Griselda Pollock, in de catalogus 
Vincent van Gogh in zijn Hollandse jaren, erop 
gewezen dat de stedelijke thema’s van Van 
Gogh, zoals gaarkeukens, prostituées en 
zandgravers, niet zozeer een uiting waren 
van sociaal engagement dan wel van het 
streven zich te bevrijden van academische 
schoonheidsidealen. Van Goghs kijk op het 
leven van het stadsproletariaat was bepaald 
door zijn eigen sociale klasse en gekleurd 
door de literatuur, die uit eenzelfde klasse-
bewustzijn voortkwam.4 Omdat de ver-
trouwde ‘mythe’ van Vincents sociale 
bewogenheid zo werd doorgeprikt, wekte 
deze – van oorsprong marxistische – voor-
stelling van zaken destijds weerstand op. 
Sindsdien heeft zij geleidelijk terrein gewon-
nen binnen de kunstgeschiedenis, al is de 
notie van ‘klassekarakter’ van kunst en 
kunstenaar sterk afgezwakt. In de tentoon-
stelling De Haagse School en de jonge Van 

Gogh die het Gemeentemuseum in 2005 
organiseerde, kwam de nadruk te liggen op 
de (mislukte) pogingen van Van Gogh om 
een plaatsje te veroveren binnen het door 
commercie beheerste circuit van de Haagse 
School.5 De tentoonstelling Rumoer in de 
stad en de bijhorende catalogus koppelt de 
visie van Van Gogh, Breitner, Isaac Israëls, 
Willem de Zwart, Jacobus van Looy, Willem 
Tholen en andere kunstenaars ten aanzien 
van ‘het volk’ haast exclusief  aan de Franse 
naturalistische literatuur, en daarmee aan 
een materialistische en positivistische 
levenshouding: de werkelijkheid werd gede-
termineerd door wetmatigheden die men 
door objectief  wetenschappelijke observa-
tie kon achterhalen. Ook het leven van het 
volk op straat moest vanuit een dergelijk 
wetenschappelijk standpunt geanalyseerd 
worden; de kwaliteit van kunstenaar of  
kunst lag in de intensiteit van de waarne-
ming. Het deterministische uitgangspunt 
verklaart mede de uitgesproken lelijkheid 
waarmee deze schilders volkstypes uit-
beeldden. Verdierlijking, degeneratie, 
lompe lichamen en grove gelaats trekken 
waren onontkoombaar door afkomst over-
geërfd en door omstandigheden versterkt.6 
Vooral vrouwen uit de lagere volksklasse 
leken lagere instincten te verpersoonlijken 
en tegelijk op te roepen. Er wordt ruime 
aandacht aan hen besteed in twee afdelin-
gen, ‘De werkende vrouw’ en ‘De verdorven 
vrouw’ – wat zo ongeveer hetzelfde bete-
kende. Onder andere twee wanden met 
schetsboekblaadjes van Isaac Israëls tonen 
volksvrouwen in de openbare ruimte, gevat 
in snelle potloodlijnen. Alleen de catalogus 
vermeldt dat kunstenaars – genoemd wor-
den Breitner, Arnold Ising en Lodewijk van 
Deyssel – de verdorvenheid van die vrou-
wen ook van dichterbij verkenden, eenvou-
dig omdat ze zoals zoveel jongelieden van 
betere stand de bordelen frequenteerden. 
De prostituee/vriendin van Van Gogh 
wordt niet genoemd – hij en Breitner liepen 
in Den Haag een geslachtsziekte op. Zelfs 
Willem Witsen, in deze tentoonstelling 
figurerend als schilder van ‘verstilde’ in 
plaats van rumoerige stadsgezichten en in 
de catalogus ‘keurig getrouwd’ genoemd, 
wist deze dames te vinden. Aankomend 
kunstenaar Richard Roland Holst (geen 
Tachtiger) bezocht een Amsterdams bor-
deel waar Witsen toevallig een stamgast 
bleek te zijn. Deze ontdekking werd Witsen 
in een vrolijke brief  meegedeeld.7

 De verdierlijkte en verdorven types wer-
den in de Amsterdamse binnenstad gevon-
den – want, zo wordt na ‘Het begon in Den 
Haag’ meegedeeld, het artistiek centrum 
verschoof  naar Amsterdam. Het waarom 
van deze verschuiving, tevens de overgang 
naar een nieuw artistiek en ideologisch con-
cept, wordt niet geproblematiseerd. Er wordt 
impliciet uitgegaan van de gangbare kunst-
historische literatuur waarin het zich uit-
breidend en industrialiserend Amsterdam 
van omstreeks 1900 wordt gezien als ‘broed-
plaats’ voor artistieke vernieuwing. Bronnen 
hiervoor zijn persoonlijke herinneringen 
van kunstenaars en anderen uit het pro-
gressieve milieu van de jaren 1880-1890. 
Maar als men de cijfers bekijkt is het oorza-
kelijk verband minder vanzelfsprekend: vrij-
wel álle Nederlandse steden expandeerden 
tegen het einde van de negentiende eeuw, al 
konden de oorzaken van uiteenlopende aard 
zijn. Amsterdam telde in 1900 meer dan 
510.000 inwoners, Den Haag 206.000, en 

daarmee waren beide steden sinds 1870 in 
inwonertal verdubbeld. Het betekende in 
beide gevallen overbevolking en slopvor-
ming in het centrum. Maar verder was Den 
Haag vooral attractief  voor welgestelden, 
die uit Amsterdam juist wegtrokken.8

 In Den Haag was er dan ook geen gebrek 
aan grootstedelijk vermaak. Integendeel: in 
het vuistdikke boek Plaatsen van beschaafd 
vertier heeft Jan Hein Furnée het Haagse 
publiek in parken, mondaine winkelgalerij-
en, concerten en toneelvoorstellingen, soci-
eteiten, de dierentuin en het Scheveningse 
Kurhaus beschreven. Ook hadden de bloei-
ende kunstenaarsvereniging Pulchri Studio, 
de academie en de aanwezigheid van een 
koopkrachtig publiek Den Haag tot een 
gunstig werkklimaat gemaakt voor kunste-
naars.9 Voor schilders was de thematiek 
van het moderne stadsleven hier evengoed 
te vinden als in Amsterdam. Wat mag dan 
de meerwaarde van Amsterdam zijn 
geweest?

Schilderkunst en literatuur

Kwam de nieuwe artistieke centrumfunctie 
van Amsterdam voort uit de aanwezigheid 
van een gemoderniseerde Rijksacademie en 
een nieuw Rijksmuseum, of  uit een speciaal 
intellectueel klimaat? A.M. Hammacher 
was in 1941 de eerste die het verschil tus-
sen de Haagse en de Amsterdamse mentali-
teit probeerde te omschrijven, in zijn boek 
Amsterdamsche impressionisten en hun kring. 
In zijn woorden: ‘Het meeslepend elan van 
het nieuwe Amsterdam, dat zich opricht en 
de oude vormen niet meer passend voelt 
voor de nieuwe ondernemingen, wordt een 
machtig levend geheel van oud en nieuw; 
van fier bewuste patricische autonomie 
tegenover achterlijke Haagsche regerings-
milieus […]’.10 Maar het ‘Jong-Amsterdam’ 
dat Breitner en Israëls naar Amsterdam 
trok, moet toch maar een heel klein onder-
deel van het ‘meeslepend elan’ van de stad 
hebben uitgemaakt, niet veel groter dan de 
274 abonnees die De Nieuwe Gids bij oprich-
ting telde. Aan het begin van de jaren 1880 
had zich in de Amsterdamse koffiehuizen 
en cafés een informele groep gevormd van 
jonge, moderne stadsbewoners, studenten, 
schrijvers, journalisten en kunstenaars; 
culminatiepunt van deze groepsvorming 
was de Internationale Koloniale Tentoon-
stelling van 1883. In de context van dit 
‘Jong-Amsterdam’ werd in 1885 De Nieuwe 
Gids opgericht. Aan dit tijdschrift zijn twee 
ruimtes van de tentoonstelling gewijd, 
waarin Willem Kloos, Herman Gorter, 
Albert Verwey, Piet Meiners, Jacobus van 
Looy en Willem Witsen worden geïntrodu-
ceerd, voornamelijk via portretten die Jan 
Veth van hen maakte. Een groot doek van 
Van Looy, Oranjefeest, een voorstelling van 
een haast orgiastisch volksfeest met witte 
en oranje partijen fel oplichtend tegen een 
donkere ondergrond, vormt hier de schakel 
tussen schilderkunst en literatuur. Van 
Looy publiceerde in De Nieuwe Gids de tekst 
Nachtcactus, waarin de beschrijving van een 
stil bloeiende nachtcactus en herinnerin-
gen aan zijn recente reis naar Marokko wor-
den gecontrasteerd met een breed uitge-
sponnen beschrijving van een ordinair 

Isaac Israëls

De begrafenis van de jager, 1882. Collectie Gemeentemuseum Den Haag

Vincent Van Gogh

Staatsspoor, 1882
collectie Gemeentemuseum Den Haag, schenking Fl. 
Bremmerbruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Vincent Van Gogh

Huizen aan de Schenkweg, Den Haag, 1882
collectie Gemeentemuseum Den Haag, langdurig 

bruikleen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Isaac Israëls

pagina’s uit schetsboekjes

Isaac Israëls

Twee waspitten op de brug van de Herengracht ter 
hoogte van de Leidsegracht, z.d.

privécollectie
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Amsterdams volksfeest. Fragmenten hieruit 
laten zich als de literaire vertaling van het 
schilderij Oranjefeest lezen – of  andersom:

‘En onbeschaamd […] wierpen de vrouwen het 
hoofd in den nek, en toonden de naakte stukken 
van hun keel en borsten, en lagen in de armen 
der mannen, vol en zalig, die, dronken als zij, 
bot lachten met den breeden mond, en haar 
bewuifden met takken van dennegroen. Maar 
woest opbonkend met de hoofden vooruit, 
schreeuwden en brulden zij dan hun hi, ha! hi, 
ha! en weg donderden ze weêr. Een steeg zwolg 
ze in; de deun echode in de steenen gang; en 
boven den warrelenden klomp van oranje en 
wit en donkere haren, slierden en vlogen de 
ballons aan de stokken en trokken vurige stre
pen, kringels en bollen van licht tegen den uit
gang der steeg die blauwde in den kil komenden 
morgen’.11 

De Nieuwe Gids was een platform voor 
naturalistisch proza: armoede en ellende, 
ziektes, geweld, prostitutie en broeierige 
erotiek, een sfeer van pessimisme en nood-
lot, komen voorbij in de teksten van Arnold 
Aletrino, Lodewijk van Deyssel, Frans 
Erens, Jac. van Looy en Frans Netscher. 
Wat dat betreft zou de inhoud van De 
Nieuwe Gids de achtergrond kunnen vor-
men voor het werk van de schilders van 
Tachtig. De tentoonstelling belicht deze 
specifieke overeenkomst echter niet, maar 
toont De kleine Johannes van Frederik Van 
Eeden, Mei van Gorter, en dichtbundels 
van Kloos en Verwey. Dat zijn de literato-
ren die het bekendst zijn geworden, maar 
‘naturalistisch’ kan hun werk toch niet 
worden genoemd. In hun voorkeur voor 
sprookjesfiguren en hoogst individualisti-
sche, lyrische stemmingen en gevoelens, 
vertonen deze auteurs nauwelijks over-
eenkomsten met de esthetiek van de 
Tachtiger schilderkunst. Verder zullen 
Breitner en Israëls zich niet hebben her-
kend in de maatschappelijk geëngageerde 
opstellen in De Nieuwe Gids, zoals dat van 
Frank van der Goes over ‘Jong-Amsterdam’, 
hoewel deze schilders Van der Goes, en 
andere jonge radicale liberalen als Pieter 
Lodewijk Tak en Willem Treub, wel aan-
troffen in de cafés die ze frequenteerden. 
Deze politiek actieve figuren waren wel 
degelijk begaan met het lot van de ‘mis-
deelde klasse’ en zouden later ook maat-
schappelijke verbeteringen weten te reali-
seren. Van der Goes en Tak werden 
socialist. Al waren de schilders van Tachtig 
kennelijk niet gedreven door sociaal 
engagement bij het uitbeelden van volks-
mensen, men vraagt zich toch af  of  ze aan 
de stamtafels niet iets van de ideeën van 
hun vrienden hebben opgevangen. Hoe 
dan ook, er wordt te gemakkelijk voorbij-
gegaan aan de verschillende posities van 
de schilders, aan de literaire en de politieke 
medewerkers van De Nieuwe Gids en aan de 
literaire en politieke krachten in de bewe-
ging van Tachtig in het algemeen.

De Nieuwe Mens en zijn consumptief  
vertier

De kern van de tentoonstelling, tevens het 
centrale en grootste deel, wordt gevormd 

door de zalen die gewijd zijn aan wat al dat 
rumoer in de stad veroorzaakte: de luxewin-
kels met hun moderne grote etalages, de 
horeca, de stadsverlichting, de trams en de 
stadsuitbreidingen. Foto’s, ansichtkaarten 
en destijds modieuze artikelen completeren 
het geheel, soms op contrasterende wijze. Zo 
tonen de foto’s in tegenstelling tot de schil-
derijen ook armoedige stadsdelen en zijn ze 
vaak statisch en precies van karakter, terwijl 
de schilders de beweeglijkheid van het stads-
leven in vlotte toetsen wisten te vangen.
 Uit de catalogus blijkt dat men voor de 
beeldvorming over het moderne, commer-
ciële stadsleven sterk heeft geleund op De 
Nieuwe Mens van Auke van der Woud.12 In 
dit boek wordt de kunst van de Tachtigers 
beschreven als een agressieve kritiek op de 
idealen en normen van een oudere genera-
tie; taboes werden doorbroken, het onbe-
schaafde en onfatsoenlijke mocht zonder 
scrupules getoond en beschreven worden. 
Ook hier wordt de Franse naturalistische 
literatuur als inspiratiebron genoemd. 
Tegelijk beschrijft Van der Woud het losla-
ten van klassieke waarden in de kunst als 
een symptoom van een revolutie in de cul-
tuur die niet alleen kunst en kunstenaars 
veranderde, maar ook de maatschappij en 
de mens in het algemeen, of  liever: de 
massa. In plaats van een coherente samen-
leving waarin ieder z’n plaats had, groeide 
een massamaatschappij van louter indivi-
duen, van discontinuïteit in plaats van 
gestage ontwikkeling, van vormeloze pluri-
formiteit zonder begrenzingen, van materi-
alisme zonder geestelijke inhoud; een cul-
tuur van elkaar rusteloos opvolgende 
modes. Met uitspraken van onder anderen 
Sigmund Freud, Georg Simmel, Max Weber 
en Max Nordau worden dergelijke veront-
rustende ontwikkelingen in Nederland in 
een internationaal perspectief  geplaatst. 
De nieuwe, oppervlakkige en op commerci-
eel vermaak gerichte massacultuur heeft 
een sterke visuele component, en Van der 
Woud wijdt dan ook hoofdstukken aan 
panorama’s en panopticums, spiegelende 
etalageruiten, modezaken en koffiehuizen, 
pronkgebouwen voor recreatieve en publie-
ke voorzieningen (terwijl voor oude archi-
tectuur een oppervlakkige, toeristische 
interesse ontstond), massawoningbouw, 
parken en natuurtoerisme. De tentoonstel-
ling visualiseert als het ware de hoofdstuk-
ken over moderne stedelijke attracties, 
maar het onheilspellende mensbeeld dat 
Van der Woud ermee verbindt en dat ook 
niet zo gemakkelijk via een expositie is over 
te dragen, raakt verloren. Men ziet hoe de 
schilders zich de moderne onderwerpen 
toe-eigenden: Nicolaas van der Waay 
maakte een aquarel van de Stadhouders-
kade met het nieuwe Rijksmuseum, 
Breitner schilderde het drukke Rokin van-
uit het gebouw van kunstenaarsvereni-
ging Arti, en Isaac Israëls portretteerde, zo 
te zien in het café, drie kunstenaarsvrien-
den met parmantige bolhoeden en bakke-
baardjes: de ontwerpers en/of  (sier)kun-
stenaars Carel Lion Cachet, Gerrit 
Dijsselhof  en Theodoor Nieuwenhuis.
 Dit groepsportret is waarschijnlijk bewust 
gekozen: als voorbeeld van modieuze luxe-
consumptiegoederen staat op de tentoon-
stelling ook kostbaar meubilair opgesteld 

van kunsthandel Van Wisselingh aan het 
Rokin, waar de drie vrienden een geza-
menlijke werkplaats hadden. Dit meubel-
atelier wordt ook afzonderlijk belicht in de 
catalogus. Hierin wordt de lijn van Van der 
Woud niet consequent gevolgd, want deze 
zag massaproductie als een teken van de 
tijd en artistiek handwerk als een vorm 
van regressie. Jan de Bruijn, die in de cata-
logus veelvuldig naar Van der Woud ver-
wijst, signaleert dan weer wel, min of  meer 
in diens geest, dat in meubelzaken betaal-
bare machinaal vervaardigde meubels in 
neostijlen tegenover ‘de zeer kostbare, 
reactionaire’ arts-en-craftsinterieurs ‘voor 
de puissant rijke bovenlaag’ stonden.13 
‘Puissant’ is overdreven; om arts-en- 
craftsmeubelen aan te schaffen, volstond 
het om gewoon vermogend te zijn, al was 
ook een zeker intellectueel niveau niet 
overbodig. Maar vóór 1895 (opening van 
de werkplaats bij Van Wisselingh) of  1898 
(opening van Arts & Crafts in Den Haag) 
was dit meubilair in Nederland niet ver-
krijgbaar. In de jaren 1880 was er in ’t 
geheel nog geen sprake van deze stijl en 
omgaf  de rijke bovenlaag zich met 
Hollandse neorenaissance of  duur meubi-
lair uit Parijs, eveneens handgemaakt, 
maar dan wel volgens een procedé van ver-
gevorderde arbeidsdeling. En dat bleef  zij 

doen. Dat is ook te zien in de thans gemu-
sealiseerde woonverblijven van deze wel-
gestelde klasse, zoals Paleis Het Loo, 
Kasteel De Haar, Museum Bisdom van 
Vliet, Museum Simon van Gijn, Museum 
Lambert van Meerten, Museum Willet-
Holthuyzen. Een salonameublement in 
een van de Lodewijkstijlen of  een ‘Moorse’ 
divan zou historisch correcter zijn geweest. 
De huidige keus aan meubilair is waar-
schijnlijk gemaakt om de tentoonstelling 
te relateren aan de zogeheten Dijsselhof-
kamer in de permanente opstelling van het 
museum.14

Jacobus van Looy

Oranjefeest, ca. 1890-1892. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Isaac Israëls

Hoedenwinkel van Mars op de Nieuwendijk te Amsterdam, 1893
collectie Groninger Museum, schenking Stichting J.B. Scholtenfonds

W.J. van der Pool

Wassenaarsestraat, slop nrs. 60-70, Den Haag, z.d. 
Haags Gemeentearchief

Isaac Israëls

Groepsportret van C.A. Lion Cachet, G.W. Dijsselhof  en 
Th. Nieuwenhuis, 1894

collectie Jan en Ellen Nieuwenhuizen Segaar
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Somber impressionisme

In de volgende afdeling, ‘Stad in verstilling’, 
wordt Van der Wouds De Nieuwe Mens even 
gelaten voor wat hij was, want daar komen 
stadsgezichten voorbij van een ander seg-
ment van de ‘Schilders van Tachtig’: Willem 
Witsen, Eduard Karsen, Willem Tholen, 
Matthijs Maris, Piet Meiners en Menso 
Kamerlingh Onnes. Hier zijn geen beweeg-
lijke mensenmassa’s te zien, soms zelfs hele-
maal geen mensen; de stad is stilgelegd in 
nevels of  in een ingehouden coloriet. Maar 
verderop wordt, als contrast, het moderni-
seringsthema weer opgepakt in ‘Stad in ont-
wikkeling’, een onderdeel dat voornamelijk 
gevuld is met Breitners bekende taferelen 
van de opbouw van de nieuwe gordel woon-
wijken rond Amsterdam omstreeks 1900. 
 Het valt op dat er naast De Nieuwe Mens 
van Van der Woud opvallend weinig buiten-
landse literatuur is gebruikt om het verband 
tussen (schilder)kunst, visuele cultuur en 
moderniteit te belichten. En daar ontbreekt 
het toch werkelijk niet aan, in het bijzonder 
met betrekking tot het Parijse stadsleven 
aan het eind van de negentiende eeuw.15 
Voortbouwend op onder anderen Walter 
Benjamin en Thorstein Veblen wordt daarin 
de opkomst van verschijnselen als de spekta-
kel- en consumptiemaatschappij, massacon-
sumptie en conspicuous waste, in het Parijse 
fin-de-siècle gesitueerd. Een cruciaal boek is 
hier The Painting of  Modern Life. Paris in the 
Art of  Manet and his Followers van T.J. Clark 
uit 1984. Hierin zijn alle ingrediënten – 
naturalistische literatuur, stadsvernieuwing, 
drukke boulevards, caféleven, prostitutie, 
parken, uitstapjes – reeds aanwezig, en er 
worden concrete verbanden met de beelden-
de kunst gelegd. Er bestond dus al een zekere 
traditie om het moderniseringsproces van 
een stad aan de hand van dergelijke thema’s 
te beschrijven. Het komt niet erg professio-
neel over dat men daarvan geen kennis lijkt 
te hebben genomen, terwijl men wel dezelfde 
elementen gebruikt. Vergelijking zou bij-
voorbeeld geleid kunnen hebben tot nuance-
ring van het moderniteitsgehalte van de 
Nederlandse schilderkunst van Tachtig, dat 
nu zo breed uitgedragen wordt. Ten eerste 
lijkt de moderniteit van Amsterdam vergele-
ken met de Parijse situatie nogal bescheiden. 
Ten tweede lijkt er op schilderkunstig vlak 
een verschil in de beleving van de moderne 
stad te kunnen worden vastgesteld. In 
Frankrijk lijkt zowel de nieuwe mens als de 
nieuwe (impressionistische) kunstenaar er 
zin in te hebben gehad. Behalve misschien de 
bardame in Manets Bar aux FoliesBergère is 
iedereen vrolijk en fleurig aan het flaneren, 
picknicken, dansen en drinken. De boule-
vards zijn overgoten met zonlicht, en als het 
dan toch regent, dan slentert men onder 
blauwe paraplu’s over glanzend plaveisel ver-
der. Het werk van de ‘Amsterdamse impressi-
onisten’ heeft behalve het gebruik van de 
losse toets en grotendeels dezelfde thematiek 
een heel andere sfeer: alles lijkt drabbig of  
grijs, de verlichting in de winkelstraten is aan 
omdat de schemering valt of  omdat het mis-
tig is. Breitner schilderde zijn grachten en 
bouwputten liefst onder motregen of  sneeuw. 
Uitermate somber is zijn schilderij van de 
oude Beurs van Zocher aan de Amsterdamse 
Dam. Opdoemend als een donker blok in de 
natte sneeuw vráágt het gebouw als het 
ware om vervangen te worden.
  Ter gelegenheid van een tentoonstelling 
drie jaar geleden in het Amsterdamse Stads-
archief  zijn Breitners omzwervingen door de 
stad in kaart gebracht. Hij verhuisde vaak en 
moet mede daardoor verschillende routes 
gehad hebben. Door zijn foto’s en schetsboe-
ken nauwgezet te toetsen aan archivalia, kon 
gereconstrueerd worden waar en wanneer 

hij zijn motieven vond. Het lijkt erop dat hij 
een rusteloos zoeker was; bovendien moet 
zijn werkwijze in het atelier door veel getob en 
geretoucheer gekenmerkt zijn geweest. In zijn 
laatste levensjaren raakte hij zelfs geïsoleerd 
en vereenzaamd.16 Dat klinkt toch anders 
dan het zelfverzekerd flaneren door het 
‘modern paradijs’ of  de ‘fantasmagorische 
sensatie’ waar Rumoer in de stad van spreekt. 
 Aan het slot van de tentoonstelling doemt 
dan toch kleur op, onder de noemer ‘Natuur 
in de stad’. Isaac Israëls laat in De papegaaien
oppasser een kakelbonte papegaai in dieren-
tuin Artis zien. Van Van Looy zijn er twee 
grote doeken waarop een golf  van feloranje 
Oost-Indische kers – gekweekt in zijn tuin in 
de stad – op de toeschouwer lijkt af  te komen. 
Een van de thema’s in deze afdeling is het 
Oosterpark dat in 1891 volgens de modern-
ste inzichten werd aangelegd. Ertegenover 
lag het atelier van Willem Witsen, het huidi-
ge Witsenhuis, waar schrijvers en schilders 
van Tachtig vele vrolijke, met drank overgo-
ten bijeenkomsten hebben gehouden. Vanuit 
het raam van dat atelier schilderde Witsen de 
in de sneeuw recreërende Amsterdammers 
(Wintergezicht Oosterpark). Maar er zijn ook 
bloemstillevens van Maurits van der Valk, 
Menso Kamerlingh Onnes en Floris Verster, 
die niet per se geïnspireerd zijn door het 
stadsleven – misschien om impliciet aan te 
geven dat veel kunstenaars uiteindelijk toch 
de stad verlieten en/of  de thematiek van de 
moderne stad opgaven?

Afbakening

Het einde, of  liever gezegd het langzaam 
aflopen, van de beweging van Tachtig in de 

jaren 1890 komt in deze naar onderwerp 
geordende tentoonstelling niet expliciet aan 
de orde. Een specifieke aanleiding of  beslis-
send moment kan wat de schilderkunst 
betreft ook niet zo gauw worden aangewe-
zen. Binnen de literaire component van de 
beweging was er wel een duidelijke breuk: in 
1893 ging De Nieuwe Gids aan ruzies ten 
onder en na heroprichting kreeg het tijd-
schrift nooit meer de oude glans. Het week-
blad dat vervolgens het brandpunt van het 
Amsterdamse intellectuele leven ging vor-
men, De Kroniek, propageerde juist wel soci-
aal engagement in de kunst en verwijderde 
zich daarmee van de kunst van de Tachtigers. 
Nieuwe avant-gardes betraden het toneel: 
het symbolisme en de gemeenschapskunst. 
Natuurlijk waren er ook Tachtigers die het 
schilderen van het beweeglijke moderne 
stadsleven bleven voortzetten, met name de 
gangmakers van het genre, Breitner en 
Isaac Israëls. Amsterdam bleef  doorgroeien, 
en veel van de getoonde schilderijen van 
stadsuitbreidingen van Breitner dateren van 
ná 1900. Hij bleef  dat soort onderwerpen 
tot ongeveer 1917-18 in beeld brengen.
 De diversiteit binnen de Tachtiger schilder-
kunst roept – net als de verscheidenheid van 
het literaire aanbod in De Nieuwe Gids – de 
vraag op wat de beweging bond, en of  er wel 
sprake was van één beweging. Aan het begin 
van De Amsterdamsche impressionisten en hun 
kring constateerde Hammacher al dat ‘het 
beeld en begrip van de schilderkunst, welke 
op de Haagsche dadelijk volgde en daaruit 
voortkwam’ onzeker was. Hij introduceerde 
het begrip ‘Amsterdamsch impressionisme’ 
of  ‘steedsch impressionisme’. Tentoonstelling 
en catalogus Rumoer in de stad refereren aan 
de terminologie van Hammacher; men heeft 
echter onder andere voor de betiteling 
‘Schilders van Tachtig’ gekozen omdat ook 
enkele Haagse kunstenaars – Willem Tholen 
en Willem de Zwart – vertegenwoordigd 
zijn.17 Dat maakt het er niet duidelijker op. 
 Een andere reden om deze ondertitel te kie-
zen was dat men wilde verwijzen naar een 
voorganger: De schilders van Tachtig. 
Nederlandse schilderkunst 18801895, in 
1991 gehouden in het Van Gogh Museum. De 
samenstellers van Rumoer in de stad hebben 
hun expositie uitdrukkelijk willen inschrijven 
in de geschiedenis van belangrijke tentoon-
stellingen: de expositie in het Van Gogh en het 
al eerder genoemde Holland op z’n mooist, dat 
gedeeltelijk door hetzelfde team gemaakt is. In 
De schilders van Tachtig uit 1991 wordt de 
nadruk gelegd op de diversiteit binnen de 
beweging. Deze tentoonstelling, die op haar 
beurt weer naar Hammachers Amsterdamsche 
Impressionisten verwees, formuleerde als oog-
merk ‘een synthese van de strevingen van 
deze generatie kunstenaars’ en liet het hele 
spectrum aan stromingen in de periode 1880-
1895 zien. De catalogus omvatte opstellen 
over kunsttheorie en -kritiek, kunstopleidin-
gen en afzetmogelijkheden voor kunst. Een 
benadering van de stad als modern consump-
tieparadijs was toen nog nauwelijks aan de 
orde, maar het boek bevatte wel een tekst over 
de invloed van het Darwinisme op de wijze 
waarop mens en natuur door de Tachtigers 
werden uitgebeeld, waarbij de thema’s van de 
ontworteling van de moderne stadsmens en 
‘de vrouw als dier’ aan bod werden gebracht.18 
Sinds 1991 is er geen tentoonstelling meer 
geweest over de generatie van Tachtig. In de 
‘Proloog’ van de catalogus Rumoer in de stad 
wordt gesteld dat men, in tegenstelling tot De 
schilders van Tachtig, specifiek wil focussen op 
de kring rond Isaac Israëls, Breitner en 
Witsen, en op de stad als gezamenlijk thema. 
Deze precisering van het onderwerp heeft 
voor- en nadelen. Het stadsthema wordt beter 
uitgediept, al is de gehanteerde benadering 
minder nieuw dan ze op het eerste gezicht 
lijkt. Anderzijds is men er niet altijd in 
geslaagd de intenties van de gekozen groep 
binnen de Tachtiger beweging tegenover die 
van andere groepen af  te bakenen. Con-
frontaties van tegengestelde visies op artistiek 
en maatschappelijk gebied maakten ‘Jong-
Amsterdam’ levendig en vol rumoer. Hier 
wordt echter de indruk gewekt dat het impres-
sionistisch schilderen van modern stadsver-
tier, het schrijven van symbolistische sprook-
jes of  lyrische sonnetten over hoogst 
individuele gevoelens, en het vervaardigen 
van kostbaar arts-en-crafts meubilair op een-
zelfde artistieke grondslag waren gebaseerd. 
In werkelijkheid waren ze qua esthetiek juist 
níét verwant, en veeleer tegengesteld; het 
gegeven dat men in hetzelfde tijdschrift publi-
ceerde en dezelfde cafés bezocht doet hier 
niets aan af.
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LLS 387 
ruimte voor actuele kunst 
(vzw)
Lange Leemstraat 387, 2018 Antwerp
+32 (0)497 48 17 27
users.telenet.be/lls387
thu–sun, 14:00–18:00

De man die gronden op Saturnus verkocht
Ludo Mich

Opening: 15/09, 19:00 with performance “The Bells” at 20:30
16/09–15/10

I travelled the world and the seven seas
Groepstentoonstelling met videowerk van kunstenaars 
uit 50 verschillende landen.

In samenwerking met HELD.
Opening 13/10 
Location: Koninklijk Atheneum Antwerpen, AthenA Zaal, Franklin 
Rooseveltplaats 11, 2060 Antwerpen
14/10–19/11

Tim Van Laere
Verlatstraat 23–25, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 257 14 17
www.timvanlaeregallery.com
tue–sat, 13:00–18:00

Rinus Van de Velde  
t/m 21/10

Anke Weyer  
26/10–02/12

Peter Rogiers-TVLG_YARD
26/10–02/12

Art Düsseldorf 
16/11–19/11

Axel Vervoordt Gallery
Stokerijstraat 19, 2110 Wijnegem
+32 (0)3 355 33 00 / +32 (0)477 88 80 60 
www.axel-vervoordt.com
wed–sat, 13:00–17:00
Showrooms by appointment only

Straatman: Acts & Paintings
Angel Vergara

Axel Vervoordt Gallery Kanaal
t/m 07/10

El Anatsui
Axel Vervoordt Gallery Kanaal
Opening 10/10

Art Düsseldorf
Opening 16/11

Saburo Murakami & Lucia Bru
Axel Vervoordt Gallery Kanaal
Opening 30/11

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

The Other Side of the Mountain 
Marieke Van Wuytswinkel

Opening: 24/09, 15:00
BORGER nocturne: 13/10, 18:00–22:00 
Finissage: 29/10, 15:00
24/09–29/10

Aurélie Gravas –  
Johannes Ulrich Kubiak

Preview: 11/11, 14:00–18:00
Opening: 12/11, 15:00–19:00
Finissage: 17/12, 15:00
12/11–17/12

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

ROOD BLAUWE BARRICADE
Luc Deleu

11/09–12/11

(RE)CALL SCULPTURE 
Uit de collectie van het KMSKA

Opening: 28/10
28/10/17 – 17/03/18

Tommy Simoens
Waalsekaai 31, 2000 Antwerp
+32 (0)3 345 06 01
www.tommysimoens.com
wed–sat, 13:00–17:00

NEW WORK
Gert Robijns

08/09–22/10

FRIEZE MASTERS
Regent’s Park London  
05/10–08/10

Zeno X
Godtsstraat 15, 2140 Borgerhout
+32 (0)3 216 16 26
www.zeno-x.com
wed–sat, 13:00–17:00
only open during scheduled exhibitions

Sixteen Dances
Michaël Borremans

t/m 14/10

Frieze London
05/10–08/10

FIAC Paris
19/10–22/10

Rymden tystar ljudet
Jockum Nordström

Opening: 05/11
08/11–23/12

Galope
Marina Rheingantz

Opening: 05/11
08/11–23/12

At The Gallery
Leopoldstraat 57, 2000 Antwerpen
+32 (0)3 283 04 20
www.atthegallery.be
thu–sun, 12:00–18:00

arte! – Uno Spettacolo Italiano
Giuseppe Penone, Mimmo Rotella, Enzo Cucchi, 
Maurizio Cattelan, Massimo Vitali en Alighiero Boetti

NEXT DOOR by At The Gallery
Leopoldstraat 55 – 2000 Antwerpen
tue–sun, 11:00–18:00
t/m 08/10

ROA
07/10–07/01
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KOEN BRAMS

1. Zoon van een dominee

Koen Brams: Wybrand, in welk nest ben jij 
geboren?
Wybrand Ganzevoort: Ik ben in Gent gebo-
ren, in 1930, als oudste van een kroost van 
tien kinderen. Vóór de Tweede Wereldoorlog 
kreeg ik er vijf  broers en twee zussen bij – de 
laatste vier kinderen waren twee keer een 
tweeling – zodat het gezin van de dominee 
uit Nederland met acht kinderen de oorlog 
inging. Na de oorlog kregen we er nog een 
zus en een broer bij.
K.B.: Hoe kon een Nederlandse dominee in Gent 
belanden omstreeks 1930?
W.G.: Mijn vader kwam uit Zwolle en had 
gestudeerd aan de Theologische Hogeschool 
in Kampen. Hij was avontuurlijk ingesteld 
– zij het niet in zijn studiekeuze – en kon met 
zijn einddiploma ook in het buitenland solli-
citeren. Maar solliciteren was niet nodig, 
want voordat vader met zijn studie klaar 
was, kwam een ouderling – een lid van de 
kerkenraad uit Gent – met de vraag of  hij 
aldaar als dominee de Gereformeerde Kerk 
wilde komen leiden.
K.B.: Waar was de Gereformeerde Kerk in Gent 
gelokaliseerd?
W.G.: In de Lange Boomgaardstraat, niet 
ver van het stadscentrum, was een groepje 
vrijwilligers uit de kleine kerkgemeenschap 
de ruimte van een drukkerij aan het ombou-
wen tot een vergaderzaal voor een zestigtal 
personen. Op de bovenverdieping van het 
gebouw werd een leefruimte voor de domi-
nee en zijn gezin ingericht. Een ruime kamer 
aan de straatkant diende als leslokaal voor 
de School van de Bijbel. De Nederlandse 
Gereformeerden wilden niet alleen hun 
kerk maar ook hun onderwijs onafhankelijk 
van de Staat organiseren. Dat gebeurde 
vanuit Nederland, waar de Synode van 
Dordrecht onder andere voor salarissen van 
dominees en onderwijzend personeel 
instond. In de Gereformeerde Kerken in 
Nederland werden daartoe elke zondag col-
lectes gehouden. In het begin waren de 
meeste gemeenteleden van het kerkje pro-
testantse Nederlanders die in Gent en 
omstreken woonden. Later kwamen er meer 
autochtonen bij, dikwijls waren dat katho-
lieke ‘bekeerlingen’.
K.B.: Wat was die School van de Bijbel?
W.G.: Ik belandde meteen in de eerste klas. 
Er was geen kleuterklas – dat zeer creatieve 
stadium heb ik dus overgeslagen. In het 
schooltje werden alle vakken van de lagere 
school door een mannelijke of  vrouwelijke 
leerkracht aan maximaal vijftien leerlingen 
onderwezen – de leeftijden liepen enorm 
uiteen en in het lokaal zaten jongens en 
meisjes tot twaalf  jaar gezellig samen. 
Gemengde scholen waren voor 
Nederlanders gebruikelijk. Een ander uni-
cum was dat leerlingen van hogere klassen 
bij te hoge werkdruk van de onderwijzer(es) 
opdracht kregen om leerlingen van een 
lagere klas te helpen. De didactische aanleg 
die kinderen hebben, werd bij mij al vroeg 
geprikkeld. Nog een andere anekdote: van-
uit het brede raam van ons schoollokaal 
hadden we een interessant uitzicht op het 
café De Blauwe Engel aan de overkant. De 
dames die daar in- en uitgingen, trokken 
mijn aandacht en ik begon hen te tekenen. 
De onderwijzeres kreeg dat in de gaten: 
‘Wat zit jij daar te doen, Wybrand!’ Ze griste 
de tekening uit mijn handen… en schoot in 
de lach. Daar kon ze moeilijk straf  op laten 
volgen. De sfeer in het schooltje was eerder 
familiaal, en totaal niet autoritair.
K.B.: Heb je de volledige lagere school in de 
Bijbelschool doorlopen?
W.G.: Neen, het laatste jaar ging ik naar een 
‘gewone’ lagere school om de overgang te 
maken naar de middelbare school, die in de 
volksmond ‘den Ekolmoyen’ [Ecole Moyen] 
heette. Dat was een grote verandering. Na 
de familiale sfeer zat ik plots in een grauw 
klaslokaal met dertig onbekende leeftijdge-
noten. Als de onderwijzer ‘s morgens bin-
nenkwam, moesten we allemaal rechtstaan 
– dat was volledig vreemd voor mij. Het 

Frans werd er in het Frans onderwezen. Dat 
was ook nieuw. Omdat ik achteraan in de 
klas zat, moest ik naar het schoolbord lopen 
om te zien wat erop stond. Zo ontdekte ik 
dat ik bijziend was. Ik kreeg mijn eerste bril. 
De wereld werd een wonder, kijken een feest.
K.B.: Hoe verliep het contact met de familie die 
in Nederland woonde?
W.G.: Mijn grootouders aan beide kanten 
woonden in Zwolle. Ik ging graag op vakan-
tie bij Oma Ganzevoort, de moeder van mijn 
vader. Zij woonde boven een winkel van 
orgels en piano’s. Onder de winkel, in de kel-
der, was een atelier waar twee schrijnwer-
kers aan de houten klankkasten werkten. 
Daar mocht ik als zes- of  zevenjarige met 
houtblokken torens timmeren. Een ander 
verhaal heeft mijn moeder me later in her-
innering gebracht. Ze vertelde me dat ik, 
een kleuter nog, in een onbewaakt moment 
in vaders studeerkamer aan het rondneu-
zen was en zijn schrijfmachine had ontdekt. 
Toen ik aan de rol draaide, kwam er een 
blad papier uit! Ik scheurde het papier in 
snippers en strooide die naar beneden in het 
kerkzaaltje. Wat was dat een prachtig zicht! 
Vader dacht daar heel anders over. Een hele 
middag is hij bezig geweest om de snippers 
van dat heel belangrijke document te verza-
melen en aan elkaar te puzzelen. Hout en 
papier: een levenslange fascinatie.
K.B.: Je was tien toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. Welke herinneringen heb je daaraan 
overgehouden?
W.G.: Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers 
binnen… drie weken later werd ik tien jaar. 
Voor die verjaardag was mij een fiets 
beloofd. Door de oorlog kwam daar niets 
van in huis: het salaris van mijn vader dat 
uit Nederland moest komen, raakte niet 
over de grens. Negen maanden lang moes-
ten mijn ouders zelf  proberen de eindjes aan 
elkaar te knopen. Gelukkig kwam er hulp 
van de kerkgemeente. Tijdens de oorlogszo-
mers werden mijn broer en ik onderge-
bracht bij boeren in Zeeuws-Vlaanderen 
waar we moesten werken voor de kost. We 
hebben aardappelen helpen rooien en ik 
ben koeherder geweest. Het was hard werk, 
maar er was genoeg lekker eten. Op het vlak 
van geloof  waren de boeren streng in de leer 
– strenger dan mijn vader: ‘Een brief  naar je 
ouders op zondag? Dat zullen ze toch niet 
goed vinden?’ Op jeugdige leeftijd maakte ik 
zo kennis met de Nederlandse Bijbelgordel. 
Mijn herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog betreffen vooral mijn tijd in 
Zeeuws-Vlaanderen. Uiteraard heb ik ook 
het nodige oorlogsleed gezien.
K.B.: Hadden je ouders belangstelling voor de 
kunsten?
W.G.: Neen, totaal niet. Mijn vader studeer-
de verder zijn bijbelse talen. Als hij in zijn 
studeerkamer hardop Hebreeuwse teksten 
aan het debiteren was, mochten we hem 
niet storen. Hij had een imposante biblio-
theek, maar die stond vooral in het teken 
van de theologie. Ik herinner me wel dat we 

een boek hadden met Rembrandts etsen 
van bijbelse taferelen. Mijn moeder was 
gecharmeerd door etsjes met Brugse stads-
gezichten – daar hield haar interesse voor 
beeldende kunst op. 
K.B.: Wat is je bijgebleven van Gent, meer 
bepaald de Gentse kunstscene?
W.G.: Niet zo heel veel. Mijn interesse voor 
kunst werd pas later gewekt. Ik herinner me 
wel dat aan de Nederkouter een galerie was 
gevestigd – Vyncke-Van Eyck – waarvan door 
mijn vriendjes werd verteld dat er schilderijen 
met blote madammen werden tentoonge-
steld. Ik was daar enorm nieuwsgierig naar. 
Toen ik er op een dag binnen durfde te stap-
pen, zag ik eigenlijk alleen maar grote doeken 
met kleurvlekken. Waren dat blote madam-
men? Het waren impressionistisch geschil-
derde naakten. Dat was wellicht mijn eerste 
kennismaking met de beeldende kunst.
K.B.: Tot hoelang heeft het gezin Ganzevoort in 
Gent gewoond?
W.G.: Na de Tweede Wereldoorlog – ik was 
toen vijftien – verhuisden we uit Gent. We 
gingen in Boechout wonen omdat mijn 
vader in Hoboken was aangesteld als domi-
nee. Ik verkaste naar het Atheneum van 
Berchem waar ik de laatste jaren van de 
Grieks-Latijnse afmaakte. Ik studeerde er 
samen met Raymond De Belser, die later als 
Ward Ruyslinck bekend zou worden. Na 
mijn humaniora vond ik een job bij de firma 
Sluys in Boechout. In de streek stond het 
bedrijf  bekend als het stinkfabriek. Er werden 
parfums gefabriceerd, vandaar die geuzen-
naam. Ik was er gedurende een jaar tewerk-
gesteld in de drukkerij van het bedrijf  en 
verzorgde de lay-out van hun maandblad, 
een soort reclameblaadje. Ik had niet zoveel 
verstand van ontwerpen, maar het boeide 
me wel enorm. Ik leerde ook snel. In de 
drukkerij waren maar enkele fonts beschik-
baar, maar ik trok me goed uit de slag. Ik 
deed dat werk echter enkel om den brode. Ik 
wist dat ik kunstenaar wilde worden.
K.B.: Hoe wist je dat?
W.G.: Na de oorlog had ik enige tijd gelo-
geerd bij een neef  in Ede (Gelderland). Hij 
was een paar jaar ouder dan ik. Hij maakte 
illustraties en dat sprak me enorm aan. Het 
verlangen om zelf  ook beelden te maken liet 
me vanaf  dat moment niet meer los. Toen ik 
bij Sluys begon te werken, besloot ik om me 
in te schrijven voor een aantal avondcur-
sussen in de Violetstraat in Antwerpen. 
René Guiette was mijn leraar Tekenen. Dat 
was een ongelofelijk belangrijke ontmoe-
ting. Hij bracht me niet enkel tekenvaardig-
heden bij, hij liet me ook kennismaken met 
de abstracte kunst. Een echte openbaring! 
Guiette gaf  zijn kennis op een zeer natuur-
lijke manier door. Hij formuleerde bijvoor-
beeld de opdracht om een ontbijttafel te 
schilderen, waarbij hij adviseerde om 
meteen ook iets te doen met de gevoelens die 
zo’n ontbijttafel ‘s ochtends kan oproepen. 
Het ging dus niet om een realistische weer-
gave van de ontbijttafel. Als je zo’n opdracht 

krijgt, dan ontdek je iets. Guiette wees me de 
weg. Ik had een goed contact met hem en 
heb hem ooit een bezoek gebracht in zijn 
door Le Corbusier ontworpen huis. We heb-
ben ook een werkje geruild. In de Violetstraat 
heb ik tevens een cursus Lettertekenen 
gevolgd. Ik had me ook kunnen inschrijven 
voor het vak Reclameschilderen, maar dat 
interesseerde me niet echt. Kunst en typo-
grafie waren mijn echte passies. 
K.B.: Heb je overwogen om je aan een kunst
academie in te schrijven?
W.G.: Neen. Met het geld dat ik bij Sluys had 
verdiend, kocht ik een fiets. Ik was nauwe-
lijks twintig jaar en koos voor de vrijheid. Ik 
wilde iets van de wereld zien. Ik fietste tot 
aan de Middellandse Zee; op de terugreis 
ben ik in Parijs blijven plakken. Parijs leek 
me de beste plaats om mijn kunstenaars-
droom waar te maken. Het reguliere 
kunstonderwijs sprak me niet aan.
K.B.: Waren je ouders blij met je keuze om kun
stenaar te worden?
W.G.: Mijn vader zag in mij zijn gedroomde 
opvolger. Dat was voor mij uitgesloten. 
Zonder afscheid te nemen pakte ik mijn bie-
zen. Wel schreef  ik nadien een brief  naar 
mijn ouders waarin ik mijn beweegredenen 
toelichtte. Toen ik lange tijd later terugkeer-
de, leverde me dat geen problemen op. Mijn 
ouders waren blij dat de verloren zoon terug 
was. Uiteindelijk is mijn jongste broer, 
Douwe, in de voetsporen van mijn vader 
getreden. Hij werd dominee en week uit 
naar Zuid-Afrika.

2. Parijs

K.B.: Hoe pakte je het aan in Parijs?
W.G.: Ik heb eerst gedurende een maand in 
het atelier van Fernand Léger getekend. Ik 
denk dat hij dat open atelier had om een 
beetje zakgeld te verdienen. Léger heb ik 
slechts eenmaal gezien; de rest van de tijd 
werden we begeleid door zijn assistente. 
Léger was een indrukwekkende figuur, 
maar zoals de meeste kunstenaars in die 
dagen beschikte hij niet over het vocabulari-
um om zich genuanceerd uit te drukken 
over het werk van zijn studenten. Hij was 
een kunstenaar, geen docent. Er waren toen 
ook geen opleidingen om docent te worden. 
Léger liet de leerlingen met hun werk langs-
komen. Als het epigonen waren, dan zei hij 
‘Au suivant’; in andere gevallen viel hij 
terug op zijn theorieën of  zei hij iets in de 
trant van ‘J’aime bien… mais je n’aime pas 
les gris… quand même c’est bien’. In Parijs 
waren ook enkele zogenaamde ‘vrije acade-
mies’, zoals La Grande Chaumière op de 
Rive Gauche. Je kon er op middagen – van 
twee tot zes – een opleiding volgen tegen een 
democratisch tarief. Ik tekende er naar 
naaktmodel. Ik had voordien nog nooit een 
menselijke figuur geschilderd, laat staan 
een gezicht; stillevens had ik wel al gemaakt 
op mijn chambre de bonne. De tekensessies 
vonden plaats in een soort amfitheater en 
waren als volgt georganiseerd: eerst was er 
een poseersessie die twee uur duurde, dan 
volgde een sessie van een uur en ten slotte 
nog een van twintig minuten. Op die manier 
leer je goed kijken en goed tekenen. Je kan 
ook veel opsteken van je medestudenten. Je 
ziet hoe zij het aanpakken. De hele winter – 
van 1950 op 1951 – werkte ik in de vrije 
academie.
K.B.: Maakte je er vrienden?
W.G.: Ja, ik leerde een Amerikaanse kunste-
naar kennen, David, met wie ik goed kon 
opschieten. Ik deelde ook korte tijd een 
kamer met de Antwerpse kunstenaar Vic 
Estercam, met wie ik voordien in het 
Antwerpse kennis had gemaakt. Hoewel we 
uiterst benepen woonden, hebben we nooit 
woorden gehad. We sliepen met ‘gewassen 
voeten’.
K.B.: Hoe bedoel je?
W.G.: We deelden een eenpersoonsbed: zijn 
voeten lagen langs mijn hoofd en vice versa. 
Vic en ik waren goede vrienden. Onze 
gemeenschappelijke passie was de kunst.
K.B.: In biografische notities over Estercam is 
te lezen dat hij ook aan de vrije academies les 
volgde, meer bepaald aan de Académie Julian en 
de Académie de la Grande Chaumière.

Tweelingen
Een gesprek met Wybrand Ganzevoort over leven en werk (tot om en bij 1964)

De School van de Bijbel, Lange Boomgaardstraat, Gent, ca. 1939, rechts vooraan: Wybrand Ganzevoort
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W.G.: Dat kan ik niet bevestigen. Ik weet wel 
dat zijn vriendin enkele keren naar Parijs 
overkwam en dat ik me dan terugtrok. Ik 
vond het geen straf  om in Parijs rond te 
wandelen. Lang hebben we echter niet 
samengewoond. In het zuiden van Parijs 
vond ik een leuke stek.
K.B.: Hoe voorzag je in je levensonderhoud?
W.G.: In de eerste maanden leefde ik van het 
geld dat ik bij Sluys had verdiend. Toen dat 
op was, ging ik in Parijs aan de slag als 
ophaler van oud papier. Er was een studen-
tenvereniging actief  die de collection des 
vieux papiers organiseerde. Een dag voor de 
ophaling werden briefjes in de bussen 
gestopt om onze komst aan te kondigen. In 
de loop van zo’n ophaaldag werd op alle 
adressen in een buurt het oud papier uit kel-
ders, zolders of  andere plaatsen verzameld 
– soms lag het al klaar. Het team bestond 
steeds uit twee leden: ik en een vrouwelijke 
of  mannelijke maat. ‘s Avonds huurden wij 
een taxi en brachten we de stapels naar de 
chiffonnier. We werden per kilo betaald. Als 
je drie dagen werkte, kon je een week leven. 
Je kon ook veel geluk hebben. Ik kwam ooit 
een copain tegen die de kelders van de 
Socialistische Partij had mogen leeghalen. 
Van de opbrengst had hij zich een auto kun-
nen aanschaffen. Dat is me nooit overko-
men, maar ik verdiende genoeg om aange-
naam te leven. Fijn was ook dat ik de Parijse 
huizen aan de binnenkant leerde kennen. 
Het papier dat we ophaalden, was zelf  soms 
ook prachtig. Papier heeft me altijd geboeid.
K.B.: Welke indruk maakte Parijs op jou?
W.G.: Ik gaf  mijn ogen de kost; er was ont-
zettend veel te doen. Ik bezocht de musea 
met hun indrukwekkende collecties. Daar 
ontdekte ik heel wat. Ik kwam echter ook 
zelf  tot ontdekkingen door te tekenen. Ik 
kreeg in de gaten dat je de illusie van bewe-
ging kon oproepen door met de toonwaar-
den van de kleuren te spelen. Het was het 
werk van Cézanne dat me tot dat inzicht 
bracht – hij leerde me dat de blik van de kij-
ker kan worden geleid door een gradatie 
van tonen. Via de studie van zijn werk 
begreep ik ook hoe de illusie van een volume 
tot stand kan worden gebracht. Cézanne 
heb ik in mijn Parijse jaren ontdekt en 
bestudeerd. Over het vraagstuk van de com-
positie had ik al een en ander geleerd door 
het werk van Bruegel, bijvoorbeeld De val 
van Icarus en De boerendans. Bruegel is mees-
terlijk op het vlak van de compositie. Vele 
middagen was ik in de vrije academie te vin-
den. Nadat ik die summiere opleiding had 
genoten, keerde ik terug naar Antwerpen.
K.B.: Waarom?
W.G.: Ik ging terug omdat er een job op me 
wachtte. Ik kreeg een betrekking in een 
zogenaamde ‘lijnderij’ in de Prinsstraat. Bij 
Overbeke werd gelinieerd papier geprodu-
ceerd. Het papier werd gedrukt op cilinders 
met wieltjes. Ik moest het papier onder de in 
drukinkt gedrenkte cilinders schuiven. Ik 
ontdekte wat de effecten waren als ik het 
papier een beetje schuin onder de cilinder 
doorschoof. Ik heb heel veel geleerd tijdens 
dat soort klusjes. Ik liet die proefjes later zien 
aan een vriend van me, Walter Leblanc. Hij 
was er echt van onder de indruk. Hij heeft 
met die belijnde papieren een aantal werken 
gemaakt.
K.B.: Was je in je vrije tijd nog bezig met kunst?
W.G.: Jazeker, ik ben altijd blijven tekenen en 
schilderen. In 1952 besloot ik om me kandi-
daat te stellen voor het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten (H.I.S.K.) in Antwerpen.
K.B.: Was dat een logische stap? Je had niet eens 
een gewone academieopleiding achter de rug.
W.G.: Naar een diploma werd niet gevraagd. 
Als je voor het ingangsexamen slaagde, 
werd je toegelaten.
K.B.: Waaruit bestond de toelatingsproef?
W.G.: Ik moest een naaktmodel schilderen. 
Omdat er veel plaatsen bezet waren, kwam 
ik dicht bij het model te zitten. Ik kon letter-
lijk geen afstand nemen en moest naar 
boven kijken – ik schilderde dus vanuit een 
kikkerperspectief, wat ik nooit eerder 
gedaan had. Het naaktmodel kreeg zo enor-
me proporties. Het hoofd had ik slechts 
summier geschilderd. Het monumentale 
karakter van mijn werkstuk viel zeer in de 
smaak van Julien Van Vlasselaer, het hoofd 
van de afdeling Monumentaal Schilderen 
en Sierkunsten. Hij zorgde ervoor dat ik in 
het Hoger Instituut kon werken. Zijn werk 
was zeer decoratief  en sprak me om die 
reden niet aan. Ik werd echter vrij gelaten 
om een afdeling te kiezen, maar hoe kon ik 
weten wie welke kunstopvatting of  -prak-
tijk voorstond? Ik wist nergens van.

K.B.: Welke keuze heb je uiteindelijk gemaakt?
W.G.: In het Hoger Instituut was Anna 
Zarina werkzaam, een Letse kunstenares, 
maîtresse van Isidoor Opsomer, de voorma-
lige directeur van het H.I.S.K. Opsomer was 
in 1949 opgevolgd door Julien Creytens, 
maar die directeurswissel had geen gevol-
gen gehad voor de positie van Madame 
Zarina. Omdat ik dacht dat ik bij haar vrij 
zou kunnen werken, viel mijn keuze op 
haar atelier, de afdeling Vrije Schilderkunst. 
Ik had de situatie goed ingeschat: ik kreeg 
alle vrijheid die ik wou. Er was ook een 
groep Waalse meisjes. We hebben veel ple-
zier gemaakt. Madame Zarina had een 
impressionistisch palet; het was heel kleurig 
en vrolijk wat ze maakte. De Waalse meisjes 
deden dat ook. Ik wilde verder ontwikkelen 
wat ik in Parijs had ontdekt. Soms kwam 
Creytens het atelier binnengewandeld. Hij 
had evenmin als Léger een opleiding als 
docent genoten. Als hij bijvoorbeeld het ate-
lier van de schilders binnenstapte om feed-
back te geven, kon je commentaren krijgen 
als: ‘Zijn dat tetten? Dat zijn precies patat-
ten.’ Met die oprisping moest je het doen. De 
opleiding stelde dus niet veel voor. Ik voelde 
me niet thuis in het Hoger Instituut. Er wer-
den heel veel grijze naakten geschilderd. Die 
kleur genoot de algemene voorkeur.
K.B.: Hoelang heb je het uitgehouden in het 
H.I.S.K.?
W.G.: Ongeveer negen maanden. Ik zal 
zeker niet zeggen dat ik er niets heb opgesto-
ken, maar het niveau was toch bedroevend 
laag. Over het Bauhaus bijvoorbeeld ver-
nam je niets. Die kennis moest je elders zien 
te verwerven. Wat er in het buitenland aan 
het gebeuren was, sijpelde eenvoudigweg 
niet door. De lessen van Jan Vaerten en 
Antoon Marstboom zijn me wel bijgebleven. 
K.B.: Wat heb je van Vaerten en Marstboom 
geleerd?
W.G.: Ze werkten niet academisch. 
Marstboom was op de hoogte van wat toen 
als progressief  werd aanzien. Ook Vaerten 
schilderde op een manier die niet gebruike-
lijk was in het Hoger Instituut. Vaerten gaf  
‘s avonds tekenles. Als hij apprecieerde wat 
ik aan het doen was, dan zuchtte hij eens 
heel diep. Hij kon niet onder woorden bren-
gen waarom hij het goed vond. Gelukkig 
was er een levendige uitwisseling tussen de 
studenten. Van hen heb ik veel geleerd, van 
Dan Van Severen bijvoorbeeld. Mijn mede-
studenten waren belangrijker dan mijn 
leermeesters. Om die reden beschouw ik me 
eerder als een autodidact.
K.B.: Met welke andere medestudenten had je 
een goede relatie?
W.G.: Ik raakte bevriend met de Nederlandse 
kunstenares Yvonne Kracht, die aan de 
Haagse Academie had gestudeerd. Zij had 
reeds werk gezien van Hollandse experi-
mentelen zoals Karel Appel en werkte eerst 
ook in die richting. Later evolueerde ze naar 
het constructivisme. Er werkten verder in 
Antwerpen een aantal Nederlanders uit 
Zeeland en Noord-Brabant: Jan Strijbosch, 
Janus Nuiten… Ik had een goed contact met 
Ad Molendijk, een beeldhouwer uit Bergen 
op Zoom, die ook een kennis was van 
Yvonne. Ad werd een goede vriend. De 
Nederlanders hadden een opleiding achter 
de rug die meer aansloot bij mijn interesses. 
Ik stak veel van hen op.
K.B.: Wat voor soort werk maakte je in het 
Hoger Instituut?
W.G.: In het atelier van Madame Zarina ver-
werkte ik de invloed uit Parijs. Ik maakte 
geometrische stileringen van naaktmodel-
len. Ik raakte daarbij weleens het spoor 
kwijt. Madame Zarina kon me niet uit die 
impasse helpen: ‘Il a du talent, mais il est 
têtu, ce garçon…’
K.B.: Bekostigde jij zelf  je studies?
W.G.: Ja, ik had allerlei kleine jobs. Ik vond 
bijvoorbeeld werk in het decoratelier van de 
K.N.S. en de Opera, op de zolder van het 
jeugdtheater dat schuin tegenover de Opera 
gelegen was. Lode Ivo, de decorontwerper 
van de K.N.S., zwaaide er de plak. De Opera 
beschikte over decors die dateerden van de 
eeuwwisseling en die door Italianen waren 
vervaardigd. Bij heropvoeringen moesten ze 
een opknapbeurt krijgen. Dat gebeurde 
daar. Het was de eerste keer dat ik als schil-
der professioneel aan de slag ging. Ik kende 
er weinig of  niets van en heb er heel veel 
geleerd. Men werkte nog met verfpoeder en 
konijnenlijm als bindmiddel. Ik verdiende 
een centje en kwam heel veel te weten over 
technieken en materialen. Dat was een ide-
ale combinatie. Ik deed in die tijd meer van 
die tijdelijke jobs. Ivo betrok me ook bij de 

productie van decors voor de televisie. Ik 
herinner me dat ik in Brussel heb meege-
werkt aan een decor dat het interieur van 
een vliegtuig moest voorstellen. De decors 
werden zeer realistisch in grijstinten 
geschilderd. Op technisch vlak heb ik veel 
opgestoken bij Lode Ivo. 
K.B.: In Gazet Van Antwerpen heb ik een arti
kel van Marc Callewaert gevonden die over een 
tentoonstelling van Nederlandse H.I.S.K. 
studenten schrijft. De expo vond plaats in de 
Hollandse Club (Bexstraat 11, Antwerpen) en 
omvatte het werk van twaalf  studenten, onder 
wie jijzelf.
W.G.: De Hollandse Club zegt me vaag iets, 
maar aan die tentoonstelling heb ik geen 
herinnering overgehouden.
K.B.: In zijn artikel noemt Callewaert slechts 
vijf  namen. Hij schrijft: ‘Tot het merkwaardig
ste behoort wel het werk van Wybrand 
Ganzevoort en van Adelbert Zeylmans van 
Emmichoven; er zijn goede portretten van de 
hand van Ernst van Hattum, Willem Schutz en 
Paul Kerkhof.’
W.G.: Dat is fijn om te horen, maar ik weet 
echt niet meer wat ik daar geëxposeerd heb. 
De H.I.S.K.-opleiding was voor mij een mis-
lukking. Na een klein jaar, in 1953, gaf  ik er 
de brui aan. Ik trok opnieuw naar Parijs en 
vervolgde op eigen houtje mijn artistieke en 
technische opleiding in de vrije academies. 
In de winter van ‘53 op ‘54 was ik opnieuw 
in de Grande Chaumière te vinden.

3. H.I.S.K. / De Nevelvlek

K.B.: Volgens een cv dat ik in het Letterenhuis 
heb gevonden, keerde je in 1954 terug naar 
Antwerpen. Op het cv staat vermeld dat je 
opnieuw ging studeren aan het H.I.S.K.
W.G.: Dat herinner ik me niet. Een atelier 
had ik er in ieder geval niet. Dat weet ik 
zeker. Ik had wel veel contact met studenten 
van het Hoger Instituut. Heb ik het daarom 
op mijn cv vermeld? Het Hoger Instituut was 
in die tijd een open instelling. Studenten, 
afgestudeerden en geïnteresseerden liepen 
er vrij in en uit.
K.B.: Had je elders een atelier?
W.G.: Neen, ik werkte in een kamer die deel 
uitmaakte van mijn woonst. 
K.B.: Hoe zag je sociale leven eruit?
W.G.: Ik trok veel op met mijn kameraden; 
we gingen vaak op café waar we gesprekken 
voerden over kunst. Het was la vie de bohè
me. André Bogaert en Dan Van Severen 
waren goede vrienden. Via Dan kwam ik 
ook in contact met Mark Verstockt.
K.B.: Hoe had je André Bogaert leren kennen?
W.G.: Op een bepaald moment betrok ik een 
appartementje in het Kipdorp, tegenover de 
brandweerkazerne. André woonde er ook, 
evenals andere kunstenaars. Ik leerde hem 
en zijn vrouw Geneviève kennen. Zij was 
zijn model geweest. Geneviève was een ware 
‘kunstenaarsmoeder’. André was toen nog 
maar net in Antwerpen komen wonen. Hij 
was afkomstig uit de Durmestreek, het Oost-
Vlaamse Zele. Hij was een stuk ouder dan ik 
en kwam ook uit een heel ander milieu. Hij 
was een echte Vlaamse schilder. André 
werd een zeer goede vriend. Gedurende een 
aantal zomers ben ik bij hem op vakantie 
geweest. We trokken er dan op uit om te 
schilderen. André was de man van het land-
schap. Ik heb ook veel buiten getekend en 
ben dat steeds blijven doen, ook tijdens rei-
zen naar Italië en Griekenland. Zulke teke-
ningen gaf  ik dikwijls aan mijn vrienden, 
onder wie Raymond De Belser. 
K.B.: Heb je lang in dat appartementje 
gewoond?
W.G.: In het Kipdorp hebben André, 
Geneviève en ik slechts kort verbleven. 
Nadien zijn we naar de Gratiekapelstraat 
verhuisd. Die straat was een belangrijk cen-
trum.
K.B.: Waarom?
W.G.: Er stond een oud klooster dat inmid-
dels is afgebroken. Aan de voorkant waren 
kamers voor kunstenaars. In het midden 
woonden André en Geneviève. Aan de over-
zijde van de gang was er een ruimte waar 
drie kunstenaars sliepen, allen Nederlanders 
– Janus Nuiten, Joost Sikking en ikzelf. 
Nuiten en Sikking kwamen allebei uit 
Noord-Brabant. Ze waren beide minder 
valide: Janus had één arm, Joost één oog. 
We sliepen in de Gratiekapelstraat op drie 
veldbedden. In de kelder van het klooster 
organiseerden we feesten. Het was André 
die de kelder ontdekt had. Hij was heel 
nieuwsgierig en had tijdens een van zijn 
exploratietochten een valse wand gevonden 

waarachter zich de kelder bevond. We richt-
ten daar een soort café in. We hebben er 
echter niet alleen gefuifd. Nog tijdens mijn 
tijd aan het Hoger Instituut hadden de kun-
stenaars contacten gelegd met architecten. 
Nadat ik vertrokken was aan het Hoger 
Instituut en na vele gesprekken met André, 
wilden we er echt werk van maken. Onder 
de noemer Academia – dezelfde naam als 
ons café – organiseerden we overleg met 
architecten om na te gaan of  we tot een 
vruchtbare samenwerking zouden kunnen 
komen.
K.B.: Waren er bepaalde denkers waarop jij je 
beriep om het contact tussen architectuur en 
beeldende kunst te bewerkstelligen?
W.G.: Neen, het was intuïtief. De geest van 
het Bauhaus hing wel enigszins boven die 
gesprekken, maar dat werd niet als dusda-
nig uitgesproken. Léger zat misschien ook 
in mijn achterhoofd – hij heeft veel opdrach-
ten in de publieke ruimte verwezenlijkt. Van 
de samenwerking is uiteindelijk niet veel 
terechtgekomen, want het water tussen de 
kunstenaars en de architecten bleek te diep. 
Tijdens discussies waren we het vaak 
oneens. De architecten hadden ook meer 
pretentie dan de kunstenaars.
K.B.: Welke architecten waren bij Academia 
betrokken?
W.G.: Etienne De Pessemier en Raymond 
Govaerts waren er zeker bij. Raymond volg-
de mij en wees me op het werk van moderne 
kunstenaars die ik nog niet kende. Raymond 
was verantwoordelijk voor een van de eer-
ste hoogbouwprojecten in Antwerpen, aan 
de Mechelsesteenweg. De vloeren in dat flat-
gebouw waren gemaakt van marmerplaten 
die uit Carrara kwamen. Raymond was een 
slimme man. Op het dak van zijn apparte-
mentsblok staat een soort villa, waar hij 
woonde. Hij was getrouwd met een zus van 
Jaap Kruithof. Zo leerde ik ook Kruithof  
kennen. We zochten elkaar soms op om te 
discussiëren over politieke en filosofische 
onderwerpen. Vader Kruithof  heeft een 
werk van me gekocht. Toen het Academia-
project op niets bleek uit te lopen, ben ik 
vertrokken uit de Gratiekapelstraat.
K.B.: Je bleef  in Antwerpen?
W.G.: Ja. Ik verhuisde naar een oud maga-
zijn in de Raapstraat. Het was een mooi 
gebouw met een ijzeren draaitrap. Ik betrok 
de zolderverdieping die ik een tijdje deelde 
met Ad Molendijk. Jan Dries en Willy 
Meysmans hadden ook een studio in dat 
pand, maar zij woonden er niet. Zij waren 
bezig met keramiek. We voerden eindeloze 
gesprekken. Er ontstond zoiets als een 
gemeenschappelijke taal om over kunst te 
spreken. Dat gebeurde vanzelf. We hadden 
het bijvoorbeeld over ‘overgangen’: als twee 
sterk van elkaar verschillende kleurvlakken 
naast elkaar zijn geplaatst, zorgt een tus-
senkleur voor een overgang. Soms werkte ik 
mijn goede vrienden, zoals Jan Dries, ook 
weleens op de zenuwen. Ik kon soms iro-
nisch uit de hoek komen, vooral als Dries 
zich bezondigde aan mooipraterij. Een keer 
is hij erg kwaad geworden, toen ik hem 
geplaagd had nadat hij de geboorte van een 
sculptuur met een bevalling had vergele-
ken: ‘Met al die hoeken zal dat geen makke-
lijke bevalling zijn geweest.’ Dries kon er 
niet om lachen. Nadien hebben we het bij-
gelegd. Rancuneus was hij zeker niet. Ik kon 
me vrolijk maken over mensen die zich te 
veel au sérieux namen. Als ik zelf  te ernstig 
was, durfde ik ook de spot drijven met 
mezelf.
K.B.: Gebruikte Molendijk de ruimte ook als 
atelier?
W.G.: Neen, hij had een atelier in de 
Academie.
K.B.: Dries, Meysmans en jij waren betrokken 
bij Het Cahier, het blad van de Antwerpse 
kunstkring De Nevelvlek. Het eerste nummer 
van Het Cahier verscheen in 1953; nadien 
werden jaarlijks twee nummers uitgebracht. In 
1955 droegen jullie illustraties bij aan het 
derde en vierde nummer van het tijdschrift.
W.G.: De redacteurs van Het Cahier – onder 
anderen Hugo Raes, Hugues C. Pernath en 
Jan Christiaens – hadden we op café leren 
kennen, vermoedelijk een van de cafés aan 
de Stadswaag. Dat was the place to be op dat 
moment. Er waren ook enkele theaterzaal-
tjes gevestigd.
K.B.: De illustraties die jij, Dries en Meysmans 
bijdroegen, lijken erg op elkaar.
W.G.: Dat klopt. Zoals ik reeds zei, hadden 
we vaak discussies over kunst. Het lag voor 
de hand dat we elkaar beïnvloedden. We 
werkten vooral abstract en zetten ons af  
tegen de collega’s die nog waren blijven ste-
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ken in de figuratie. Omstreeks 1955 betrok 
ik een ander atelier in de Raapstraat.
K.B.: Waarom verhuisde je naar een ander ate
lier?
W.G.: Ik schoot goed op met Dries en 
Molendijk. Met meningsverschillen had het 
dus niets te maken. Op het eerste adres 
beschikte ik echter over te weinig plaats. Ik 
besloot uit te wijken naar een grotere ruim-
te. Het was een oud pakhuis, waar ook Paul 
Van Hoeydonck en Herman Jacobs een stu-
dio hadden.
K.B.: Was er opnieuw sprake van artistieke uit
wisseling met die kunstenaars?
W.G.: Met Jacobs had ik een goed contact, 
met Van Hoeydonck heb ik nooit een gesprek 
gehad. Als ik voel dat iemand afstand wil 
bewaren, dan zal ik die afstand zelf  niet over-
bruggen. Van Hoeydonck was vreselijk 
ambitieus. Ik had het gevoel dat hij op me 
neerkeek. Hij zat in een groepje met Jef  
Verheyen, Bert De Leeuw en Dany Franque, 
de vrouw van Jef. Het was een tamelijk geslo-
ten gezelschap. Ik had het gevoel dat ik niet 
gewenst was. Maar dat is niet het ergste wat 
me daar is overkomen.
K.B.: Wat dan wel?
W.G.: In september 1955 brak in het pand 
brand uit. Een groot deel van mijn oeuvre is 
toen in vlammen opgegaan. Dat was een 
ramp. 
K.B.: Kan je iets vertellen over het kunstkli
maat in Antwerpen omstreeks 1955?
W.G.: In 1955 bezocht ik een Van Gogh-
retrospectieve die door De Nevelvlek en het 
Centrum voor Artistieke Werking (C.A.W.) 
was georganiseerd in de Stads feestzaal aan 
de Meir. Dat was een revelatie, al had ik al 
werken van Van Gogh gezien toen ik eerder 
met leerlingen van het Atheneum van 
Berchem een bezoek had gebracht aan het 
Museum Kröller-Müller in Otterlo. Onvoor-
stelbaar echter dat zoveel werken van Van 
Gogh, waaronder De aardappeleters, in een 
zaal aan de Meir te zien waren.
K.B.: Het C.A.W. programmeerde ook regelma
tig tentoonstellingen. Bracht je daar een bezoek 
aan?
W.G.: Ik liep er weleens binnen, maar een 
echte binding met het programma had ik 
niet. Ik vond het te traditioneel.
K.B.: Je nam in 1955 deel aan een groepsten
toonstelling in Kunsthandel Niveau. De andere 
exposanten waren Dan Van Severen en Ad 
Molendijk. Niveau was een initiatief  van Hugo 
Raes, een notoir Nevelvleklid. Heb je nog her
inneringen aan die expo?
W.G.: Neen, ik ben dat eerlijk gezegd totaal 
vergeten. Dan en Ad waren goede vrienden. 
Met Raes en de andere leden van De Nevel-
vlek had ik eveneens goede contacten.
K.B.: Nadat Jan Dries in 1953 en 1954 decors 
had ontworpen voor theatervoorstellingen van 
De Nevelvlek, werd jij in 1956 aangetrokken 
om de scenografie te verzorgen voor Slachtoffers 

van de plicht, een stuk van Eugène Ionesco, en 
De koningin der eilanden, een eenakter van 
Jan Christiaens. Beide voorstellingen werden 
geregisseerd door Walter Tillemans. Ze werden 
opgevoerd door De Nevelvlek in het Theater op 
Zolder, dat gelegen was in de Lange Brilstraat in 
Antwerpen. Had jij voordien al de scenografie 
van theatervoorstellingen verzorgd?
W.G.: Neen, maar ik had wel ervaring opge-
daan in het decoratelier van Lode Ivo. Dat ik 
voor De Nevelvlek een decor kon maken was 
een opsteker. De genoemde voorstellingen 
van Ionesco en Christiaens herinner ik me 
echter niet. Aan enkele acteurs bewaar ik 
nog wel goede herinneringen, met name 
aan Hugo Creve en Julienne De Bruyn. Zij 
speelden vaak in stukken van De Nevelvlek. 
Met de ironische houding van Creve had ik 
veel affiniteit. Julienne De Bruyn was een 
zeer gedreven actrice. Ze acteerde met hart 
en ziel.
K.B.: Had Lode Ivo iets te maken met je eigen 
decorcreaties?
W.G.: Neen, in geen geval.
K.B.: In 1957 stond je in voor het decor van 
Een bruid in de morgen van Hugo Claus, in 
een regie van Tone Brulin. Het stuk werd opge
voerd in de K.V.S. in Brussel.
W.G.: Dat decor staat me wel nog voor de 
geest. Het suggereerde twee vertrekken 
boven elkaar. Ze waren zeer schetsmatig 
uitgevoerd met houten latten. Het ging dus 
niet om realistische kamers. Het was een 
open, abstract decor.
K.B.: Wilde jij je verder ontwikkelen als sceno
graaf?
W.G.: Neen. Ik heb wel nog decors gemaakt 
voor enkele andere voorstellingen, waaron-
der De Stoelen van Ionesco, opgevoerd in het 
Arca-theater in Gent, en Voorlopig Vonnis 
van Jozef  Van Hoeck, dat op de planken 
kwam in de K.V.S. in Brussel, maar dat was 
het dan zowat. Ik werkte graag samen met 
creatieve geesten zoals Walter Tillemans en 
Tone Brulin, en ik denk ook dat ik het er niet 
slecht van afbracht als decorbouwer. Maar 
mijn hart lag bij de vrije kunst. 
K.B.: Wat maakte je in die periode?
W.G.: Ik was bezig met lyrische abstractie. 
Jazz was heel belangrijk voor mij op dat 
moment – niet alleen voor mij, ook voor 
iemand als Mark Claus. Mijn kunst ont-
stond als het ware op het ritme van de jazz.
K.B.: Marc Callewaert verwijst in een recensie 
van een solotentoonstelling van jou in Galerie 
Accent (december 1956januari 1957) expli
ciet naar de jazz. Hij schrijft: ‘Liever dan een 
poging te doen om Ganzevoort al maar dadelijk 
van een etiket te voorzien en hem in te lijven bij 
de experimentelen (met wie hij wel enige ver
wantschap heeft, vooral met zijn landgenoten 
Appel, Ouborg en Corneille), geef  ik hem kre
diet op basis van zijn kennelijke lustaankleur, 
zijn chattoyante kleurakkoorden, zijn krachtige 
gesyncopeerde ritmen. Zij doen denken aan 

goede jazz, want er zijn, visueel dan, dezelfde 
hoofdelementen: improvisatie en swing. Hier 
zijn picturale kwaliteiten aanwezig die, wat 
meer geleid door de intelligentie en met smaak 
gemanieerd, alles mogelijk maken.’
W.G.: Dat had hij goed gezien! Jazz was 
enorm belangrijk voor mij. Mijn werk kwam 
grotendeels intuïtief  tot stand. Ik was aan 
het zoeken. 
K.B.: Dat merkt Callewaert ook op: ‘Geen twee 
werken, in het sympathieke en ongelijke ensem
ble dat hij toont in galerie Accent (Lange 
Nieuwstraat 91, tot 10 januari) of  zij zijn 
anders – verschillend van opzet, van toon: ken
nelijk het werk van iemand die volop bezig is 
zijn mogelijkheden te verkennen, vol vitaliteit 
en vol ongeduld.’
W.G.: Ik kan hem geen ongelijk geven. Ik 
was zoekende.
K.B.: Callewaert heeft je hele vroege carrière 
gevolgd en van commentaar voorzien. In de 
lente van 1958 publiceerde hij het artikel Drie 
jonge Nederlanders, dat handelde over Daan 
Graafmans, Jef  Kersting en jijzelf. 
W.G.: Grappig dat ik als Nederlander werd 
voorgesteld. Ik voel me eerder een geboren 
Gentenaar. Maar op mijn paspoort staat 
inderdaad dat ik een Nederlander ben. Marc 
Callewaert is een belangrijke stem geweest. 
Hij was heel lucide. Hij begeleidde ons eigen-
lijk en het was geen vage woordenbrij die hij 
produceerde. Hij wist wat er internationaal 
gebeurde en hij kon duiden wat hij zag. 
Soms vergeleek hij werk van kunstenaars 
van hier met het werk van buitenlandse 
kunstenaars die wij nog niet kenden, terwijl 
wij als makers meenden autonoom tot het 
werk te zijn gekomen. Maar hij wist het te 
plaatsen en als je daarna op onderzoek uit-
ging, had je weer wat bijgeleerd.
K.B.: Callewaert was jullie – Graafmans, 
Kersting en jij –komen opzoeken in jullie ate
liers. Hij schrijft over je werk: ‘Het palet, dat 
helder en vrolijk was, met een voorliefde voor 
experimentele effecten, enigszins in de richting 
van Ouborg en Appel, is nu verzacht, verbleekt 
en versomberd.’ En verder: ‘Er zijn wazigheden, 
waarin onbepaalbare vormen elkaar ontmoeten 
en zich oplossen, zoals in het doek Wolken, dat 
uitsluitend in grijzen is geschilderd, en waarin 
een vreemde poëzie is en een nevelig, zilverig 
licht.’
W.G.: Marc Callewaert was een Tweeling, 
net zoals ik. Hij voelde mijn karakter en 
werk intuïtief  goed aan. Ik neigde zowel 
naar het gevoelsmatige als naar het ratione-
le, zowel naar het serieuze als naar het luch-
tige. Had ik eerder het pad van de vrolijk-
heid en het kleurrijke bewandeld, dan was 
ik nadien op mijn stappen teruggekeerd en 
verkende ik een sobere en meer doordachte 
beeldtaal. Bij het artikel verscheen overi-
gens een foto van Wolken. Het schilderij zelf  
heb ik niet meer, maar die reproductie heb 
ik bewaard.

4. G 58

K.B.: In 1958 was je betrokken bij de stichting 
van de Antwerpse kunstenaarsgroep G 58. Hoe 
is die oprichting verlopen?
W.G.: Het sociale leven van de meeste kun-
stenaars – ook het mijne – speelde zich gro-
tendeels af  in de straten rond de Koninklijke 
Academie en het Conscienceplein. Als er 
iets op til was, verspreidde het nieuws zich 
als een lopend vuurtje in de cafés. Ik was 
zeer enthousiast toen ik hoorde dat er initi-
atieven werden genomen om de krachten te 
bundelen. 
K.B.: Waaraan dankte G 58 zijn ontstaan vol
gens jou?
W.G.: Er was iets aan het broeien. De 
Wereldtentoonstelling van 1958 stond voor 
de deur en de Antwerpenaars wilden ook 
een stukje van de aandacht. Dat Brussel de 
dominante stad was op het vlak van de beel-
dende kunst, was ons een doorn in het oog. 
We waren bovendien niet tevreden over de 
mogelijkheden die aan de kunstenaars in 
Antwerpen geboden werden. Het ongenoe-
gen betrof  ook de gebrekkige opleiding die 
we genoten hadden. We waren ondertussen 
een beetje op de hoogte geraakt van wat er 
in het buitenland gebeurde. Als we de verge-
lijking maakten tussen de situatie in België 
en die in het buitenland, dan moesten we 
wel tot de conclusie komen dat het hier 
pover gesteld was.
K.B.: Met welke andere oprichters voelde jij je 
het meest verwant?
W.G.: Met Vic Estercam had ik een goed 
contact opgebouwd tijdens mijn verblijf  in 
Parijs. Met André Bogaert en zijn vrouw 
trok ik nog steeds veel op. Dan Van Severen 
behoorde eveneens tot mijn vriendenkring. 
We luisterden samen naar muziek. Ik maak-
te ook kennis met Pol Bervoets. Hij was een 
zeer in zichzelf  gekeerde man, maar dat 
stond onze vriendschap niet in de weg.
K.B.: Hoe gingen jullie te werk?
W.G.: We vergaderden enkele malen, naar 
ik meen onder meer in de woning van Dan 
Van Severen in de Keizerstraat, waar we een 
soort open brief  aan het Antwerpse stads-
bestuur opstelden. In Marc Callewaert von-
den we een gedreven voorzitter, in stads-
ambtenaar Jan Gloudemans een efficiënte 
secretaris.
K.B.: De open brief  viel niet in dovemansoren.
W.G.: Onze actie wierp inderdaad vruchten 
af. Eerst kregen we de beschikking over een 
ruimte in het kasteeltje van het Middelheim. 
Daar hebben een aantal groepstentoonstel-
lingen plaatsgevonden. 
K.B.: Jij hebt in het Middelheimkasteeltje ten
toongesteld in de zomer van 1958. Het was de 
tweede groepstentoonstelling op die locatie.
W.G.: Ik denk dat Marc Callewaert de ten-
toonstellingen in het Middelheim samen-
stelde. Ik herinner me dat Vic Gentils, Filip 

schoonmaakoperatie in de aanloop van de eerste tentoonstelling van G 58 in het Hessenhuis, Antwerpen, 1958
tweede persoon van rechts (met stofmuts): Wybrand Ganzevoort. Foto: Filip Tas

‘Hoedenparty’ in café Zonnestraal, Antwerpen, einde 1958, met Lucienne Stassaert (uiterst links), Wybrand 
Ganzevoort (met pils) en André Bogaert (rechts onderaan). Foto: Filip Tas
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Tas en Rita Crombecq ook aan de groepsex-
po deelnamen. Het was een goede mix. Ik 
exposeerde er de werken die Marc Callewaert 
enkele maanden voordien in mijn atelier 
had bekeken. Vic Gentils heb ik niet leren 
kennen toen hij en ik aan het Hoger 
Instituut studeerden, maar tijdens de ver-
nissage van de eerste expo in het kasteeltje 
van het Middelheim. We spraken nadien 
met elkaar af  en leerden elkaars werk ken-
nen.
K.B.: Hoe zou jij jouw rol in G 58 karakterise
ren?
W.G.: Ik hoorde bij de infanterie; tot officier 
heb ik het nooit geschopt. Ik engageerde me 
echter voor de volle honderd procent. We 
moesten bijvoorbeeld zelf  voor de bewaking 
van onze tentoonstellingen instaan. Ik deed 
dat met plezier. Ook mijn toenmalige vrien-
din, de schrijfster en pianiste Lucienne 
Stassaert, heeft toezicht gehouden.
K.B.: Wie waren volgens jou de ‘officieren’?
W.G.: De mannen die meer met hun ellebo-
gen werkten. Namen? Jef  Verheyen en Paul 
Van Hoeydonck waren officieren. Jef  was 
iemand die contacten legde. Marc 
Callewaert was ook een officier. Als kunst-
criticus genoot hij veel aanzien. Hij speelde 
een zeer belangrijke rol. 
K.B.: Jef  Verheyen heeft mogelijk een rol 
gespeeld bij de oprichting van G 58, maar hij is 
geen stichtend lid geworden. Waarom niet?
W.G.: Omdat hij niet genoeg in de pap te 
brokken had en liever zijn eigen weg wilde 
gaan? Ik weet het niet. Met dat soort kwes-
ties heb ik me nooit beziggehouden.
K.B.: Hoe schat je de rol van Jan Gloudemans 
in?
W.G.: Hij was een trouwe medestander. Hij 
identificeerde zich helemaal met de groep en 
verzette heel veel werk. Maar het was toch 
vooral Callewaert die de bakens verzette. 
Door zijn goede contacten met Burgemeester 
Lode Craeybeckx konden we na verloop van 
tijd beschikken over de zolderverdieping van 
het Hessenhuis. De zolder deed op dat 
moment dienst als opslagplaats van school-
banken en ander schoolmeubilair. Aan de 
opening van de eerste groepstentoonstelling 
in het Hessenhuis is veel labeur voorafge-
gaan. Ik heb heel levendige herinneringen 
aan het schoonmaken van de zolder. We 
hebben dat met een tiental mensen gedaan, 
mannen en vrouwen. We zijn daar twee à 
drie weken samen aan het werk geweest. Op 
een van de foto’s ben ik te herkennen: ik heb 
een stofmuts op. Het was heel plezant. Om 
het stof  weg te spoelen belandden we heel 
vaak in café Zonnestraal aan de 
Paardenmarkt. Daar hebben tal van drink-
gelagen plaatsgevonden, onder meer ook de 
beruchte Hoedenfuif  op het einde van 
1958.
K.B.: Welke werken toonde je in de eerste 
groepstentoonstelling die liep van november 
1958 tot januari 1959?
W.G.: Ik herinner me dat ik drie werken pre-
senteerde, waaronder een rechthoekig olie-

verfschilderij. Het was geometrisch abstract 
en volledig in het rood geschilderd. De ach-
tergrond was donkerrood. Centraal was een 
zeshoekig vlak te zien, waarvan de contou-
ren lichter waren aangezet. Onderaan de 
zeshoek liepen twee lichtrode banen, alsof  
de geometrische figuur op poten rustte. Het 
leek enigszins op een hoofd en een hals, 
maar ik was niet uitgegaan van de waar-
neembare werkelijkheid. 
K.B.: In de zolderruimte hingen alle werken 
tussen en onder de monumentale balken die het 
dak van het Hessenhuis stutten. 
W.G.: Dat klopt, ook mijn werken. Op de zol-
der was er nauwelijks wandoppervlakte. 
Het feit dat de werken in de grote ruimte 
tussen en onder de balken hingen, was inte-
ressant. Als kunstenaar was je haast ver-
plicht om in ruimtelijke termen te denken 
over je werk. Voor mij is dat in elk geval de 
belangrijkste les geweest die het Hessenhuis 
me heeft geleerd.
K.B.: Hoorde jouw schilderij tot een reeks of  
stond het op zichzelf?
W.G.: Het hoorde niet tot een serie. Ik had 
het schilderij ook niet speciaal voor de 
groepstentoonstelling gemaakt. Ik was nog 
steeds diverse mogelijkheden aan het explo-
reren. Zo maakte ik bijvoorbeeld werken die 
waren opgebouwd uit witte horizontale en 
verticale verftoetsen, die ik op Unalit aan-
bracht. Ik schilderde de panelen niet hele-
maal vol. Vanonder de witte verflaag doem-
de een diffuse donkere ovalen vorm op. In 
deze trant maakte ik meerdere werken, 
sommige ook op doek. Het ene was pasteu-
zer dan het andere, en soms maakte ik 
alleen gebruik van een paletmes. Met enkele 
van die werken nam ik deel aan de Talens’ 
Prijs in 1959. Ik kreeg een vermelding en 
mocht deelnemen aan een groepstentoon-
stelling in Le Zodiaque in Brussel.
K.B.: In 1959 had je ook een solo in het 
Hessenhuis. Wat stelde je tentoon?
W.G.: In een kleine ruimte aan de voorkant 
van het Hessenhuis vonden de solotentoon-
stellingen van de G 58-leden plaats. Daar 
was wel wandruimte. Ik presenteerde er de 
schilderijen met horizontale en verticale 
verftoetsen, naast lyrisch-abstracte tekenin-
gen. Die tekeningen in Chinese inkt beston-
den uit een groot aantal snel en intuïtief  
getrokken lijnen. Het ging me om de sugges-
tie van beweging en ritme, en de illusie van 
diepte en ruimtelijkheid, door te spelen met 
donkere en lichtere partijen.
K.B.: Marc Callewaert recenseerde andermaal 
jouw eenmanstentoonstelling: ‘Wanneer nu 
[…] allereerst zijn overgang naar een lossere, 
vrijere schildering opvalt, blijft toch de constan
te van deze lichtobsessie hoofdzaak. […] soms 
faalt de schilder en slaagt hij er niet in zijn doek 
tot leven te wekken. Waar hem dit echter wèl 
gelukt ontstaat een subtiel zilverig licht dat 
a.h.w. verwekt wordt door het trillen en wrie
melen van talloze fijne, korte arceringen, die 
over en door elkaar geweven zijn in doorschij
nende stratificaties. Men denkt onweerstaan

baar aan Mark Tobey bij sommige werken, 
waarin de compositie vervangen is door het 
organische ‘weefsel’, de kleur door het licht, en 
de verbeelding door de welhaast wetenschappe
lijke waarneming van biologische verschijnse
len.’
W.G.: Ik had nog nooit van Tobey gehoord. 
Toen ik na het lezen van de recensie op zoek 
ging naar afbeeldingen van zijn werk, vie-
len me de gelijkenissen op. Callewaerts ver-
gelijkingen waren trefzeker.
K.B.: Bestond de ‘begeleiding’ van Callewaert 
enkel uit zijn teksten of  spraken jullie ook met 
elkaar?
W.G.: We hadden gesprekken; hij was een 
vriend. Het gebeurt niet zo vaak dat je een 
dergelijke op inhoudelijke gronden geba-
seerde vriendschap kan opbouwen – met 
iemand bovendien die als kunstcriticus 
actief  was. Hij is mijn werk lange tijd blijven 
volgen.
K.B.: In het Hessenhuis vonden niet alleen solo 
en groepstentoonstellingen van de leden plaats. 
Er werden ook andere manifestaties georgani
seerd. In 1959 werd onder meer een tentoon
stelling ingericht met werken van de laureaten 
van de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst. Wie 
stond in voor deze manifestaties?
W.G.: Ik denk dat Marc Callewaert de motor 
was. Wie anders? Er was maar één man die 
de kennis en de diplomatieke vaardigheden 
had om het indrukwekkende programma 
van het Hessenhuis uit te bouwen en dat 
was Callewaert. Hij wist ook wat er in het 
buitenland gebeurde.
K.B.: Hij nam als voorzitter de honneurs waar 
tijdens de vernissages, maar als curator of  
organisator werkte hij anoniem. Waarom?
W.G.: Uit bescheidenheid? Of  moest zijn rol 
in nevelen gehuld blijven omdat hij als jour-
nalist werkzaam was bij de Gazet van 
Antwerpen? Ik weet het niet.
K.B.: Aan welke andere tentoonstellingen tij
dens het eerste werkingsjaar van G 58 heb je 
herinneringen?
W.G.: Vision in motion maakte zonder twijfel 
de grootste indruk op mij. Dat was een 
openbaring. Die expo liep trouwens deels 
gelijktijdig met mijn solo. De kinetische 
kunst van Pol Bury sprak me enorm aan. De 
werken van Heinz Mack, Otto Piene en 
Günther Uecker leken haast voor de zolder 
te zijn ontworpen; ze hadden een enorme 
ruimtelijke werking. Vooral het werk van 
Uecker sprak me aan: de spijkers die door 
het licht beroerd werden en onvoorspelbare 
schaduwen wierpen. Ook het fundamenteel 
veranderlijke van de perceptie van zijn werk 
boeide me zeer. ‘Het licht schildert het 
werk’, zo voelde ik zijn werk aan. De prikkel 
die het Hessenhuis gaf  om in ruimtelijke 
termen over kunst na te denken en de wer-
king van het licht op de spijkers van Uecker 
zijn voor mij van het grootste belang 
geweest. Mijn praktijk werd er ten diepste 
door beïnvloed.
K.B.: Vision in motion heeft dus een impuls 
gegeven aan jouw kunstenaarschap?

W.G.: Een hele grote impuls. Ik begon na te 
denken over licht, ruimte en ritme in driedi-
mensionale termen. In de kleine zaal expo-
seerde ik tweedimensionale lyrisch-abstrac-
te werken waarin ik de suggestie van licht, 
ruimte en ritme wilde oproepen. Nadien – 
vanaf  omstreeks 1960 – ging ik aan de slag 
met houten plankjes die ik met zilververf  
beschilderde en in verschillende schuine 
richtingen met schroeven, moeren en sier-
spijkers op een grote houten drager aan-
bracht. In de houten dragers waren ook 
gaten gemaakt. Het licht had vrij spel op de 
zilveren plaatjes, op de spijkers en in de 
gaatjes. Het ging me om de illusie van bewe-
ging, ruimtelijkheid en ritmiek. Ik heb ver-
schillende van die werken gemaakt. Dat ik 
plots met driedimensionaliteit aan het expe-
rimenteren was, betekende echter niet dat 
ik niet meer tekende. Beide praktijken ston-
den elkaar niet in de weg.
K.B.: Wanneer heb je die driedimensionale wer
ken geëxposeerd?
W.G.: Ik heb ze getoond in een groepsten-
toonstelling van G 58, de derde als ik me 
niet vergis.
K.B.: Op de uitnodiging van de derde groepsten
toonstelling, die van 15 oktober tot 13 
november 1960 in het Hessenhuis liep, wordt 
je naam niet vermeld, terwijl van alle andere 
kunstenaars naam en adres zijn opgenomen. 
Om die reden word je in geen enkel over
zichtswerk als deelnemer genoemd. Het werd 
me pas duidelijk dat je aan de tentoonstelling 
deelnam omdat Marc Callewaert in een recensie 
over je werk schreef. 
W.G.: Dat zijn dingen die gebeuren. Ik was 
blij dat ik de reliëfs kon tonen. Ik werkte 
evenwel niet enkel aan reliëfs. Ik begon ook 
te experimenteren met nieuwe materialen, 
zoals polyester. Dat was een belangrijke ont-
dekking.
K.B.: Hoe kwam je ertoe om met polyester aan 
de slag te gaan?
W.G.: Ik had een vriend, Etienne Bertozzi, 
die in Jumet, nabij Charleroi, werkzaam was 
in een klein fabriekje waar voor het eerst in 
België met polyester geëxperimenteerd 
werd. Etienne maakte op dat moment eer-
der decoratief  werk. Hij was door de eige-
naar van het fabriekje gevraagd om samen 
met collega-kunstenaars met dat materiaal 
te komen werken. Het doel was om tot ont-
werpen te komen die in gebouwen konden 
worden geïntegreerd. De fabriekseigenaar 
was een beetje mythomaan.
K.B.: Wat maakte je in Jumet?
W.G.: Ik heb me vooral beziggehouden met 
de verkenning van dat nieuwe materiaal. Ik 
ben in Jumet hoogstens zes weken bezig 
geweest. Pas nadien leerde ik werken met 
polyester én glasvezel. Ik had een man leren 
kennen die carrosserieën maakte met die 
materialen. Samen met mijn jongere broer, 
Wessel, ben ik werkzaam geweest in zijn 
garage. Ik leerde mallen maken, maar wer-
ken in polyester heb ik pas later gereali-
seerd. Eerst ging ik aan de slag met gegalva-
niseerde ijzerdraad. 
K.B.: Welke werken maakte je daarmee?
W.G.: Ik werkte met draden van gelijke leng-
te. In elke draad maakte ik hoeken, telkens 
op een andere plaats, waarna ik de ijzerdra-
den op een houten drager monteerde. Op 
die manier wilde ik de illusie van golfbewe-
gingen oproepen. Gedurende een aantal 
jaren heb ik zulke draadreliëfs vervaardigd.
K.B.: Was er enige verwantschap tussen jouw 
draadreliëfs en de werken van Walter Leblanc?
W.G.: Even waren er gelijkenissen tussen 
zijn en mijn werk, maar we zijn zeer vlug elk 
ons weegs gegaan. Ik was meer bezig met 
het spel van het licht op de materie en met 
ritmes die niet noodzakelijk streng geome-
trisch van aard waren. Eén draadreliëf  is in 
de collectie van Paul De Vree terechtgeko-
men. Hij kocht het, een bewijs dat hij affini-
teit had met mijn werk.
K.B.: Was je erop uit om jouw werk te verko
pen?
W.G.: Ja. Omstreeks 1960 kreeg ik een aan-
bod van een marchand, een zekere 
Perraudin, een Franstalige Belg. Zijn moe-
der was weduwe en had een restaurant bij 
Brussel-Centraal. Perraudin vond mijn 
werk prachtig en had ook belangstelling 
voor de kunst van Wout Vercammen. Hij 
stelde mij en Wout een overeenkomst in het 
vooruitzicht. Hij zou ons maandelijks elk 
een bedrag betalen in ruil voor de productie 
en levering van werken. Wout en ik open-
den voor de eerste keer in ons leven een 
bankrekening, waarop elke maand een 
bedrag zou worden gestort waarvan we 
konden leven. Perraudin kwam de werken 
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ophalen, maar geld heeft hij nooit op de 
bankrekening overgemaakt. We maakten 
met hem een afspraak om te vragen waar-
om hij niet betaalde. Hij stopte ons een 
bedragje toe of  betaalde een etentje. Hij 
zegde nadien toe om ons opnieuw te ont-
moeten, maar kwam niet meer opdagen. 
Telkens stelde hij een andere plek voor waar 
hij te vinden zou zijn, een café of  een andere 
gelegenheid. Keer op keer was hij er niet. Ik 
heb de overeenkomst opgezegd omdat ik het 
niet meer verdroeg, maar ik was mijn wer-
ken kwijt – minstens vijftien in totaal, waar-
onder reliëfs met houten plankjes en 
draadreliëfs. Het was een zeer slechte start 
van mijn carrière. Wout is ook gestopt met 
hem. Ik had op dat moment geen recht-
streeks contact meer met Wout. Het waren 
donkere tijden.

5. Binnen- en buitenland

K.B.: Wat deed je vervolgens?
W.G.: Ik ging aan de slag bij de Standaard 
Uitgeverij op de Belgiëlei. Ik werd verant-
woordelijk voor het persklaar maken van de 
schoolboeken. Ik deed dat in de periode tus-
sen 1960 en 1970. Typografie werd een 
ware passie voor me. Ik was druk in de weer 
met letters en heb er enorm veel geleerd. 
Mijn opleiding heb ik in dergelijke bedrijven 
gekregen.
K.B.: G 58 kreeg in 1960 rake klappen. Op ini
tiatief  van Jef  Verheyen en Paul De Vree werd de 
Nieuwe Vlaamse School opgericht. Verheyen en 
De Vree wisten enkele G 58’ers aan zich te bin
den, onder wie Mark Claus, Herman Denkens, 
Jan Dries, Vic Gentils, Jef  Kersting en Wim – 
Wannes – Van de Velde.
W.G.: Waarom was dat nodig? We waren 
goed bezig met G 58. Waarom moest er een 
nieuwe vereniging worden gesticht? Jef  
Verheyen moest zich laten gelden, dat was 
duidelijk.
K.B.: Ben jij benaderd om deel te nemen aan de 
Nieuwe Vlaamse School?
W.G.: Ik denk het niet. Als Jef  of  Paul me 
gevraagd hebben, dan ben ik dat vergeten.
K.B.: Weet je waarom kunstenaars zoals Jan 
Dries, Vic Gentils en Jef  Kersting – goede ken
nissen, zoniet vrienden van jou – het manifest 
van de Nieuwe Vlaamse School ondertekenden?
W.G.: Neen, ik heb me daar niet mee ingela-
ten. Ik vond het niet belangrijk. Ik was meer 
met kunst bezig dan met kunstpolitiek. Ik 
vroeg me wel af  waarom de Franstalige 
Brusselaar Englebert Van Anderlecht het 
manifest ondertekend had. Dat was voor 
mij een raadsel.
K.B.: Je stond een eerder pragmatische benade
ring voor? 
W.G.: Dat is het helemaal. In het Hessenhuis 
was veel mogelijk. Dat was mijn mening.
K.B.: Guy Mees was ook een van de onderteke
naars van het manifest van de Nieuwe Vlaamse 
School. Heb je hem gekend?

W.G.: Ja, maar we voelden ons niet tot 
elkaar aangetrokken. Ik ben weleens in 
Mees’ atelier in de Keizerstraat langsgelo-
pen op het moment dat hij met houtskool 
bezig was. Zijn hele atelier zag pikzwart. 
Nadien heeft hij zijn hele atelier wit geschil-
derd. Ik vond zijn werk interessant, maar we 
waren geen dikke vrienden. Guy Mees was 
nogal gesloten. Ik heb nooit met hem 
gesproken over zijn werk. Hij had geen 
behoefte om er met mij over te spreken en 
hij wist wellicht ook niet wat ik deed. 
K.B.: Het grote verschil tussen G 58 en de 
Nieuwe Vlaamse School is het programmati
sche: G 58 had geen programma, de Nieuwe 
Vlaamse School wel. Akkoord?
W.G.: Ja, G 58 wilde kansen bieden aan 
kunstenaars, dat klopt. De Nieuwe Vlaamse 
School had een programma dat je politiek 
zou kunnen noemen. Het was zeker niet 
zuiver artistiek. De Vlaamse zaak sprak me 
als zoon van twee Nederlandse ouders niet 
echt aan. Dat was te ver van mijn bed. Ik wil 
niet zeggen dat ik me een Nederlander voel-
de, maar een Vlaming voelde ik me even-

min. Misschien voelde ik me het meest een 
Gentenaar.
K.B.: De politieke boodschap van de Nieuwe 
Vlaamse School is dat de leden opkwamen voor 
de Vlaamse kunst: ‘De Nieuwe vlaamse school 
erkent in zichzelf  DEZE vlaamse traditie, dat 
het universele van de moderniteit in de eigen, 
d.i. vlaamse, vervat ligt.’
W.G.: Als ik een van de ondertekenaars van 
dat manifest tegenkwam, dan praatten we 
gewoon met elkaar. We waren geen vijan-
den, maar ik begreep hun initiatief  totaal 
niet.
K.B.: Hoe zou je jouw verhouding tot Jef  
Verheyen typeren?
W.G.: Met Jef  kon ik goed opschieten, ook al 
was hij bij tijd en wijle een echte ruziemaker. 
Ikzelf  heb echter nooit een conflict met hem 
gehad. Jef  was ook een genereuze man. Hij 
werkte aan zijn carrière, maar gebruikte zijn 
contacten niet alleen voor zichzelf. Ik heb 
hem een keer vergezeld naar Zwitserland en 
Italië. In Solothurn introduceerde hij me bij 
zijn galerist Hans Liechti. Van daaruit reden 
we door naar Milaan, waar ik aan zijn 

vrienden en kennissen werd voorgesteld, 
onder wie Lucio Fontana. Fontana was een 
open man. We hebben werken uitgewisseld, 
Fontana en ik.
K.B.: Reeds in 1959 had Verheyen bewerkstel
ligd dat de Milanese Galleria Pagani del 
Grattacielo de tentoonstelling Nuove Tendenze 
degli Artisti Belgi-Giovani Pittori Belgi pro
grammeerde. Aan die expo namen Jan Dries, Vic 
Gentils, Guy Mees, Englebert Van Anderlecht, 
Guy Vandenbranden, Dan Van Severen, Jef  
Verheyen en Marc Verstockt deel. Was jij 
gevraagd om te participeren?
W.G.: Neen. Vond Jef  mijn werk niet goed 
genoeg? Of  had hij meer van me verwacht 
nadat hij me met zijn Zwitserse en Italiaanse 
partners in contact had gebracht? Ik weet 
het niet.
K.B.: Marc Callewaert was niet te spreken over 
de Nieuwe Vlaamse School. Zijn artikel over een 
tentoonstelling van de groep in het C.A.W. 
(oktober 1960) luidde veelbetekenend Nieuwe 
Vlaamse School: noch nieuw, noch Vlaams, 
noch school. Hij schreef  verder: ‘Met het naïef  
anachronisme van het pamflet dat n.a.v. deze 
manifestatie werd uitgegeven, en waarvan de 
geest neerkomt op een artistieke versie van het 
oude Vlaamsnationalisme, heeft de ten
toonstelling zèlf  gelukkig zeer weinig te maken. 
Zij vormt er zelfs een scherp contrast mee, want 
men vindt er navolgers in van heel wat 
Amerikaanse, Italiaanse en Franse voorbeel
den.’
W.G.: Callewaert sloeg, zoals vaak, de nagel 
op de kop.
K.B.: In 1961 nam je deel aan de tentoonstel
ling Hedendaagse kunst uit Nederland, 
Vlaanderen en Zuid-Afrika in de grote zaal 
van het Hessenhuis. In zijn bespreking heeft 
Callewaert het over ‘het experimenteel aspect 
[…] dat niet ontbreekt dankzij de opzoekingen 
met reliëf  en in polyester van Ganzevoort’.
W.G.: Ik stelde er de draadreliëfs voor – de 
reliëfs met gegalvaniseerde ijzerdraden. Ze 
waren niet van polyester zoals Callewaert 
verkeerdelijk suggereerde.
K.B.: In hetzelfde jaar werd je uitgenodigd om 
deel te nemen aan de eerste Forum
tentoonstelling die plaatsvond in het Centrum 
voor Kunstambachten – de SintPietersabdij – 
in Gent. De organisatie was in handen van het 
Nationaal Centrum voor Moderne Kunst, een 
vehikel dat het Modernistisch Centrum – zelf  
een samengaan van G 58 en de redacties van 
enkele tijdschriften – en andere progressieve 
verenigingen bundelde. Wat exposeerde je?
W.G.: Ik meen dat Paul de Vree, voorzitter 
van het Nationaal Centrum voor Moderne 
Kunst, ervoor gezorgd had dat ik eraan kon 
deelnemen. Ik stuurde drie reliëfs in.
K.B.: Wat waren de verschillen tussen de  
G 58tentoonstellingen in Antwerpen en de 
Forumexpositie in Gent?
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W.G.: Dat is een moeilijke vraag. De groeps-
tentoonstellingen van G 58 waren zeer 
divers, maar dat was Forum 61 evenzeer. In 
mijn herinnering was de Gentse tentoon-
stelling enigszins coherenter.
K.B.: Zou je het klimaat van beide steden kun
nen beschrijven?
W.G.: Gent en Antwerpen verschilden 
enorm van elkaar. Gent was aardser, min-
der intellectualistisch. Je zal me niet horen 
zeggen dat Gent provincialer was, maar het 
was wel heel anders.
K.B.: Er werden ook heel wat tentoonstellingen 
van G 58 opgezet die niet op Antwerps grondge
bied plaatsvonden, onder meer in de New Vision 
Centre Gallery te Londen in de herfst van 1961. 
Aan die expo nam je deel.
W.G.: Naar Londen ben ik niet gereisd omdat 
ik geen geld had. Ik weet ook niet wie verant-
woordelijk was voor de samenstelling van de 
tentoonstelling in de New Vision Centre 
Gallery. Ik vermoed dat er van mij tekenin-
gen of  reliëfs zijn getoond. In datzelfde jaar 
stelde ik solo tentoon in de Vécu in 
Antwerpen. Ik bracht er een selectie teke-
ningen. Ik had geen geld om werken in te 
kaderen en ik was op het lumineuze idee 
gekomen om de tekeningen, formaat A4, 
aan touwtjes in de ruimte op te hangen. Ik 
installeerde alle werken, maar toen ik de dag 
daarna terugging, bleken ze allemaal te zijn 
losgekomen en op de grond te liggen. Ik kon 
van voren af  aan beginnen met de installatie 
van mijn werk. Ik vond het belangrijk dat de 
tekeningen in de ruimte hingen.
K.B.: Callewaert schreef  lyrisch over de expo: 
‘In ragfijne arceringen, in nerveuze haaltjes, in 
een wriemelende warreling wordt hier een nieu
we ruimte, een nieuw licht, een nieuw ‘leven’ 
geboren, dat elk blad – al naar de beweging – tot 
een intenslevende, of  lumineus microcosmos 
[sic] maakt. Men kan naar de invloed van Mark 
Tobey en, via hem [sic] naar de Oosterse kalli
grafie verwijzen.’
W.G.: De tekeningen die ik in de Vécu pre-
senteerde, behoorden tot dezelfde groep 
waaruit ik eerder – in 1959 – een selectie 
had gemaakt voor mijn solo in het 
Hessenhuis. Ik vulde die selectie evenwel 
aan met tekeningen die ik sindsdien had 
gemaakt.
K.B.: In 1961 vond in het Hessenhuis de ten
toonstelling Toneel Televisie Decor plaats. Uit 
archiefstukken blijkt dat je naam voortdurend 

valt in correspondentie met personen die om 
advies worden verzocht. Op de uitnodiging 
prijkt je naam evenwel niet.
W.G.: Ik heb inderdaad niet deelgenomen 
aan de expositie. Vraag me echter niet wat 
daarvoor de reden is geweest. De decors die 
ik had ontworpen voor De Nevelvlek, de 
K.N.S. en Arca bestonden niet meer. Na de 
laatste voorstelling waren ze afgebroken. 
Beschikte ik niet over ander materiaal dat 
kon worden tentoongesteld? Ik weet het 
niet.
K.B.: Marc Callewaert trok zich in 1961 terug 
uit G 58. Weet je waarom?
W.G.: Neen. Ik denk dat hij heel veel kritiek 
kreeg, maar ik heb dat niet gevolgd. Ik vond 
dat tijdverlies. Die ruzies interesseerden me 
niet. Hij heeft me ook niet verteld waarom 
hij weggegaan is. Zo’n nauw contact had ik 
nu ook weer niet met hem. Dat hij wegtrok, 
had echter geen gevolg voor zijn belangstel-
ling voor mijn werk.
K.B.: Na zijn ontslag ging het pijlsnel bergaf  
met G 58.
W.G.: Inderdaad, en dat is het onrecht-
streekse bewijs van de grote invloed van 
Callewaert op het programma van het 
Hessenhuis. In 1962 vond nog wel een 
belangrijke tentoonstelling plaats, Anti
Peinture, georganiseerd door Walter 
Leblanc.
K.B.: In de uitnodiging aan de kunstenaars 
werd uitdrukkelijk de relatie gelegd met Vision 
in motion (1959): ‘Deze tentoonstelling 
wordt streng selectief  opgevat op een universeel 
niveau waarbij wij U herinneren aan een gelijk
aardige manifestatie in het Hessenhuis: Vision 
in motion als allereerste om de extrapicturale 
tendensen samen te brengen en er een historisch 
feit van te maken.’ De inleiding lijkt haast op 
maat van jouw werk te zijn geschreven: ‘Hoewel 
zij [de antipeinture] ook de ruimte zoekt, inte
grerend echter, zich oplost in het licht, trillend, 
bewegend wordt, of  slechts een voorwerp zijn, 
zich inspireert aan fisische fenomenen, men kan 
haar niet abstract noemen, niet figuratief, maar 
tegen beide in, beide verenigend tot een nieuwe 
realiteit, de realiteit van het zuiver reële, de zui
vere creatie uit andere ervaringen dan de welbe
kende, de reflecterende, men kan haar niet lou
ter kunst noemen, niet enkel actie, noch alleen 
stimulans, maar het zien zelf, flitsen, verglijden 
tussen rustpunten, weglokken, verschuiven, 
terwijl wel en niet figuratief  hun tegenstellin

gen verliezen, in elkaar versmelten tot onbe
twistbaar classicisme.’
W.G.: Die zinnen pasten inderdaad zeer 
goed bij mijn werk! In AntiPeinture pakte ik 
voor het eerst uit met een reliëf  dat uit vier-
kante polyestertegels bestond. Het ging om 
reliëftegels met piramidevormige uitstulpin-
gen. De vier schuine vlakken van de pirami-
des waren verschillend, maar de tegels zelf  
waren identiek. Als de tegels op verschillen-
de wijze naast elkaar werden gelegd, kwam 
een dynamisch landschap tot stand. 
Opnieuw had het licht vrij spel om schadu-
wen of  andere effecten op de tegels te tove-
ren.
K.B.: Realiseerde je dat werk in Jumet?
W.G.: Neen, ik heb het vervaardigd bij 
Walter De Buck in Gent. De Buck had een 
atelier aan de Leie waar dat soort werk kon 
worden uitgevoerd. Nadat ik genoeg tegels 
had afgegoten, vertrok ik en liet ik de mal 
achter. Een jaar later liep ik door de inkom 
van een nachtclub en viel mijn oog op ‘mijn 
reliëf ’: het waren afgietsels van mijn ont-
werp! Tegen het plafond hingen ze. Ik had 
mijn lesje geleerd: voortaan zou ik eerst een 
patent nemen vooraleer iets uit te voeren of  
tentoon te stellen.
K.B.: Hoorden die werken bij het streven om 
architectuur en beeldende kunst met elkaar te 
verbinden, zoals je dat reeds in de tijd van 
Academia had beoogd?
W.G.: Ik had de panelen niet in functie van 
een architecturale inpassing ontworpen. Ik 
zag ze als puur geometrische vormen. Later 
bleek dat sommige werken in gebouwen of  
hun omgeving konden worden geïnte-
greerd.
K.B.: In 1962 en 1963 nam je deel aan enkele 
internationale tentoonstellingen, onder meer in 
Frankfurt en Bochum.
W.G.: Zonder mijn participatie aan G 58 zou 
ik wellicht niet zijn uitgenodigd om mee te 
doen aan die exposities. Het was er echt een 
regelrecht gevolg van. 
K.B.: Profile II – Belgische Kunst Heute in de 
Städtische Kunstgalerie van Bochum werd 
samengesteld door twee Belgische tentoonstel
lingsmakers: Paul De Vree en Jean Dypréau. 
Jouw werk maakte deel uit van de sectie van  
De Vree.
W.G.: De Vree had waardering voor mijn 
kunst; hij had zelf  ook al een werk van me 
gekocht.
K.B.: In de catalogus wordt vermeld dat alle 
werken die je er presenteerde in zijn bezit waren.
W.G.: Dat is een mysterie voor mij, temeer 
daar ik in Bochum nota bene een werk ver-
kocht heb, een draadreliëf. De Duitsers 
waren heel enthousiast over de Vlamingen, 
zelfs de zaalwachters. Zulke kunstenaars 
waren ze niet gewoon. 
K.B.: Een ander opvallend feit is dat De Vree het 
in zijn inleiding heeft over de Antwerpener 
Gruppe. In een voetnoot geeft hij aan dat het 
niet meer gepast is om te spreken over de 
Nieuwe Vlaamse School: ‘Die Antwerpener 
Gruppe ist jetzt eine lockerer gewordene 
Verbindung, nachdem die zu umstrittene 
Benennung Nieuwe Vlaamse School abgelehnt 
wurde.’ Weet jij wat er aan de hand was?
W.G.: Ik weet dat aan de tentoonstelling 
gehakketak is voorafgegaan, maar ik heb me 
daar niet mee bemoeid. Ik vond dat verloren 
energie. Het gebeurt vaak dat in groepen 
problemen ontstaan omdat de ene of  de 
andere zich benadeeld voelt of  omdat iemand 
neerkijkt op iemand anders, maar daar wilde 
ik niets mee te maken hebben. Ik ben nooit 
toegetreden tot de Nieuwe Vlaamse School 
en evenmin tot de Antwerpener Gruppe. Voor 
De Vree waren dat soort etiketten misschien 
belangrijk, voor mij totaal niet. Ik vond zulke 
dingen tijdverlies.
K.B.: Je deelname aan Europäische Avant-
garde in de Schwanenhalle des Römers in 
Frankfurt in 1963 was opmerkelijk. Je partici
peerde in een tentoonstelling die haast alle kun
stenaars omvatte die meegedaan hadden aan 
Vision in motion, inclusief  Heinz Mack, Otto 
Piene en Günther Uecker.
W.G.: Ja, het was een mooi gezelschap.
K.B.: Was je aanwezig op de vernissage?
W.G.: Ja, ik was pas getrouwd met Lucienne 
en we zijn samen naar Frankfurt gereisd. 
We hadden alleen geld om de reis te betalen. 
De nacht hebben we onder de blote hemel 
doorgebracht.
K.B.: Welke werken toonde je?
W.G.: Ik presenteerde de draadreliëfs. Die 
kwamen goed tot hun recht in het gezel-
schap van het werk van Mack, Piene en 
Uecker.
K.B.: Heb je met je buitenlandse collega’s 
gesprekken gevoerd?

W.G.: Neen, ik ben verlegen in zo’n gezel-
schap. Ik was sowieso een stille. En men was 
ook niet zo toeschietelijk. Er was veel pre-
tentie. Ik sprak wel met bezoekers en daar 
had ik veel aan. Dat was heel positief.
K.B.: Een jaar later, in 1964, raakte je betrok
ken bij het door Jef  Bierkens, Marcel Van Maele, 
Leon Van Essche, Hugo Neefs en Ivo Vroom in 
1962 opgerichte literaire tijdschrift Labris. 
Hoe was die samenwerking tot stand gekomen?
W.G.: Leon Van Essche kende ik via Serge 
Largot, die een kunstenaarsgroep leidde die 
hij Onderaards noemde. Dat was een tame-
lijk zweverig gezelschap. Largot had mystie-
ke ideeën, waar ik me nooit toe aangetrok-
ken heb gevoeld. Het beeldend werk van 
Serge Largot was wel interessant en intrige-
rend. Hij had een prachtige kleurentheorie. 
Hij werkte niet alleen rond complementaire 
kleuren maar ook rond overgangskleuren. 
Hij maakte systematisch schilderijen met 
drie kleuren: geel, blauw en de tussenkleur 
groen. Ten dele liepen de contacten met 
Labris ook via Lucienne, die teksten aan het 
tijdschrift bijdroeg. Ik verzorgde enkele 
omslagen en publiceerde een paar tekenin-
gen in het tijdschrift. Mijn positie was eerder 
ironisch. Zo droeg ik een tekening van twee 
muizen bij die vergezeld ging van de tekst: 
‘voel jij je hier ook zo vreemd?’ Leon Van 
Essche, die niet zoveel gevoel voor humor 
had, vond dat niet zo prettig.
K.B.: Heb je nog meer van die humoristische 
werken gemaakt?
W.G.: Daar bezondigde ik me af  en toe aan. 
Zo vervaardigde ik een Hommage à Marcel 
Duchamp, sourire descendant un escalier. In 
een ander nummer van Labris dreef  ik de 
spot met de Nobelprijshysterie. Zoals ik eer-
der zei: iets wat als bloedserieus werd voor-
gesteld kon me daartoe verleiden. Het omge-
keerde was evenzeer het geval. Als iedereen 
moppen aan het tappen was, kon ik soms 
heel nuchter uit de hoek komen. Beide trok-
ken me aan: het ernstige en het luchtige.

Met dank aan Jan Ceuleers, de medewerkers 
van het Fotografiemuseum (Antwerpen), 
het Letterenhuis (Antwerpen) en het Poëzie-
centrum (Gent).

Wybrand Ganzevoort

reliëf  met vierkante polyestertegels, ca. 1961
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International symposium 
Picture Presence. New Conceptions of 
Space and Place in Contemporary Photography

International symposium in the context of the exhibition 
of Dirk Braeckman at the Belgian Pavilion of the 2017 Venice Biennial 
A collaboration between M-Museum Leuven, University of Leuven, LUCA School of Arts, Lieven Gevaert Centre, and IUAV University of Venice
 

In a recent interview Dirk Braeckman states that analog photography “continues to challenge [him], and [that he] can still see endless 
possibilities in it.” Simultaneously, since the late 1990s his work has been a� ected by the rise and the possibilities of digital media. The shift 
towards the digital image de� nitely changed the relationship between the photograph and the space in which a picture is shown. 

Taking the solo exhibition of Dirk Braeckman at the Belgian Pavilion of the 2017 Venice Biennial as a point of departure, this two-day 
symposium focuses on the broader relation between photography and the concept of space, place and spatiality. Key questions of the 
symposium are, among others: How does the photographic image impact the perception and experience of the exhibition space and vice 
versa? How can we de� ne photography’s new spatial possibilities in the digital age? And how does this shifting photographic “spatiality” 
transform the way in which photography informs us about contemporary reality?

Dirk Braeckman 
(artist, based in Ghent)

Peter Geimer 
(Freie Universität Berlin)

Steven Jacobs 
(University of Ghent – University of Antwerp) 

More information : http://www.dirkbraeckmanvenice2017.com/

8 November 2017, 2-9 pm (Aula Tafuri, Piazzale Roma, Venice) — 10 November 2017, 2-9 pm (M-Museum Leuven)

SPEAKERS: Maren Polte 
(Hochschule der Künste Bern) 

Bas Princen 
(artist/photographer, based in Rotterdam and Zurich)

Olga Smith 
(Humboldt University Berlin) 

Hubertus von Amelunxen 
(The European Graduate School)

Helen Westgeest 
(Leiden University)

More to be con� rmed soon
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BART VERSCHAFFEL

De reeks van elf  volumes Kunstkritiek in 
Nederland 18852015, onder redactie van 
Peter de Ruiter en Jonneke Jobse, is een 
indrukwekkende en belangrijke uitgave. Het 
format is zeer doordacht: een synthetisch 
essay wordt gevolgd door een selectie van 
dertig tot veertig kritische teksten, die inte-
graal zijn opgenomen en apart ingeleid en 
gesitueerd worden. In eindnoten wordt feite-
lijke informatie toegevoegd. Achteraan zijn 
bio-bibliografieën van de critici opgenomen 
waarin desgevallend ook wordt vermeld 
waar hun archief  bewaard wordt, en een 
personenregister. De teksten zijn steeds chro-
nologisch geordend, maar elk volume heeft 
ook een apart thema – ‘De ontvangst in de 
kunstkritiek van de vroegmoderne kunst in 
Nederland’ voor de periode 1905-1925, ‘De 
terugkeer van het schilderen’ voor de perio-
de 1975-1989… – wat het ‘grasduinen’ 
tegengaat en tevens als gevolg heeft dat som-
mige critici in meerdere delen opduiken. De 
reeks biedt dus méér dan een bloemlezing: ze 
identificeert ook ‘knopen’ in de kunstkritiek 
en het gesprek over kunst in Nederland 
gedurende de laatste honderddertig jaar.
 Kunstkritiek in Nederland 18852015 laat 
vooreerst de merkwaardige homogeniteit 
van de Nederlandse kunstkritiek zien, over 
de verschillende periodes, stemmen, tekst-
soorten en problematieken heen. Alle critici 
die zijn opgenomen in deze reeks doen in 
wezen immers hetzelfde: ze schrijven over 
kunst(werken) door te vertrekken van een 
‘ontmoeting’ of  confrontatie – van het zelf  
kijken naar kunst. Hun kritiek formuleert en 
verheldert: ze beschrijft, typeert, waardeert 
en denkt na over kunstwerken die de criticus 
zich bij het schrijven herinnert. Het specifieke 
discours van deze kunstkritiek verschilt van, 
maar wordt tegelijk gedragen door twee ver-
wante en tegelijk zeer verschillende vormen 
van ‘objectievere’ kunstreflectie. Aan de ene 
kant is er de kunsthistorische benadering die 
de kunstwerken als specifieke culturele feiten 
contextualiseert, ze in de tijd en in hun artis-
tieke, culturele en maatschappelijke omge-
ving situeert, en er ‘kaders’ voor ontwikkelt 
– grote verhalen, interpretatieschema’s, 
zichtlijnen – die voortdurend worden aange-
past, om zo de complexe werkelijkheid te ver-
eenvoudigen en enigszins overzichtelijk te 
maken. Aan de andere kant is er de kunst-
theorie die werken benadert en analyseert 
als cases van een welbepaalde soort van enti-
teiten – kunstwerken – en de specifieke aard, 
functie en werking ervan tracht te conceptu-
aliseren. Ook de kunstkritiek, die redelijk en 
verhelderend over kunst wil spreken, is ech-
ter gedwongen om – zoals de kunstgeschied-
schrijving – de kunst en de kunstervaring tot 
op zekere hoogte een ‘plaats te geven’ of  te 
situeren, en om – zoals de kunsttheorie – het 
kunstwerk te beschrijven en te conceptualise
ren met behulp van een vocabularium en een 
topica die onvermijdelijk verbonden zijn met 
een bepaalde kunstopvatting. In die zin is de 
criticus terzelfdertijd een soort verkenner die 
zich ten dienste van de kunsthistorici in het 
mêlée van het ‘heden’ waagt, én een hand-
langer van de theoreticus die concepten en 
theorieën uittest op het terrein. Maar de criti-
cus doet niet aan geschiedschrijving en niet 
aan theorie. De criticus heeft ook zijn eigen 
agenda, en zijn eigen opdracht. Die bestaat 
erin om, op een moment dat – voor de 
geschiedenis – alles nog onduidelijk en onbe-
slist is, met de inzet van de eigen kennis en 
opvattingen, intellectuele bagage en gevoe-
ligheden, en vanuit de persoonlijke ontmoe-
ting met het werk, te zeggen wat hij ziet en 
wat dat zien oproept. De criticus moet ons 
ervan overtuigen dat het de moeite waard is 
om over het kunstwerk te spreken, dat het 
kunstwerk aandacht verdient, en dat doet hij 
door een tekst te maken waarvan de gedach-
tegang bijblijft – een tekst die niet ‘waar’ 
hoeft te zijn, maar wel de moeite waard is om 
te lezen, en die blijft kleven aan het werk. Het 
kritische standpunt verschilt voornamelijk 
van het onpersoonlijke standpunt van de 
kunstgeschiedenis en de kunsttheorie door-
dat de kritische tekst van een betrokkenheid 
uitgaat en keuzes maakt: de keuze over welke 
kunst(werken) men wil spreken, en wat 
daarover nu gezegd moet worden. Het zijn 
keuzes waarvan het gelijk nooit te bewijzen 

valt, maar die in de tekst wel verantwoord 
moeten worden. Het ‘werk’ en belang van de 
kritiek ligt echter niet in die persoonlijke 
betrokkenheid of  keuze als dusdanig. Wat 
een criticus van een werk ‘vindt’ is uiteinde-
lijk enkel interessant voor wie in de criticus 
zelf  geïnteresseerd is. De criticus is geen 
beoordelaar of  rechter. Het gaat erom dat, 
met wat de criticus zelf  als zijn ‘gelijk’ kan 
beschouwen, een mogelijkheid geformuleerd 
en publiek voorgesteld wordt om naar kunst 
te kijken. Het belang en de kwaliteit van de 
kritiek ligt daarom niet in haar oordeel, maar 
in de kracht van de formulering. Cruciaal is dat 
een ervaring geformuleerd – en daardoor gecon
centreerd – wordt en dat de formulering die erva
ring mededeelbaar maakt.
 Kunstwerken vragen trouwens niet om 
één correcte interpretatie – de éne weten-
schappelijke of  canonieke interpretatie, die 
doorgaans strookt met wat de kunstenaar 
zelf  ‘bedoeld heeft’ – maar om verschillende 
mogelijke manieren van kijken. Kunst-
werken vragen om een gesprek. Immers: 
opdat ze in de wereld zouden terechtkomen, 
moet er over kunstwerken gesproken en 
geschreven worden, en moeten ze een tijd-
lang uitzonderlijk veel aandacht krijgen; en 
dus moet iemand beslissen dat het werk een 
tekst verdient en dat hij tijd wil maken om 
erover te schrijven. Het zijn die commenta-
ren en verschillende manieren om naar het 
werk te kijken die het werk loswrikken uit 
zijn ontstaanscontext, het redden van een 
stille dood in het atelier, het elders brengen, 
en het een kans geven. Essentieel is ‘the 
important level of  separation from the work 
that the critic brings’.1 Er is kunst die niet 
tegen die aandacht bestand is, en waarover 
men onmiddellijk uitgepraat is. Veel kunst 
komt even ter sprake, en zakt dan weg. En het 
is zeker zo dat veel kunst de aandacht die ze 
vraagt niet krijgt, en in stilte wegspoelt zon-
der dat iemand ooit de moeite heeft genomen 
er goed naar te kijken en erover te spreken.
 Het valt op hoezeer de hier gebundelde tek-
sten gedateerd zijn. Ze gaan over tentoonstel-
lingen, oeuvres en specifieke kunstwerken, 
maar tonen eerst en vooral hun tijd. Het zijn 
documenten. Dat geldt vanzelfsprekend ook 
voor de kunstwerken zelf. Elk kunstwerk is 
(ook) een document en past in een ‘historisch’ 
tijdsbeeld. Maar het is wel zo dat een ‘werk’ 
zijn ontstaanscontext of  eerste gebruiks-
context, de omgeving en het mo ment waarin 
het bedacht en gemaakt is, van zich af  kan 
schudden en meer voor zichzelf  en op zichzelf  
kan blijven bestaan. Daarin speelt de buiten-
taligheid van het beeld, en de specifieke 
manier waarop beelden betekenis dragen, een 
belangrijke rol. Kunstkritische teksten zijn 
echter ook in de literaire zin van het woord 
geen zelfstandige ‘werken’, maar commenta-
ren. Ze hebben een onderwerp en maken het 
voorwerp uit van een gesprek. Het zijn altijd 
gelegenheidsteksten, niet bedoeld om zelfstan-
dig als tekst te overleven. Maar die gedateerd-
heid is niet per se een zwakte. Het feit dat kriti-
sche teksten hun ‘moment’ hebben is net een 
voorwaarde voor hun relevantie, en bewijst 
dat ze doen wat ze moeten doen. Ik herinner 
hier aan de bekende programmatekst die 
Walter Benjamin schreef  voor het tijdschrift 
Angelus Novus en waarin hij de taak van het 
tijdschrift – en in feite de taak van de cultuur-
kritiek – formuleert: de kritiek moet haar tijd 
vatten. ‘Die wahre Bestimmung einer 
Zeitschrift ist, den Geist ihrer Epoche zu 
bekunden’ en ‘unerbittlich im Denken, unbei-
rrbar im Sagen und unter gänzlicher 
Nichtachtung des Publikums, wenn es sein 
muß, sich an dasjenige zu halten, was als 
wahrhaft Aktuelles unter der unfruchtbaren 
Oberfläche jenes Neuen oder Neuesten sich 
gestaltet.’ De kritiek moet identificeren wat, 
op een bepaald moment, actueel is. Zij moet 
niet presenteren ‘wat er allemaal gebeurt’, 
maar zeggen wat nu telt: ‘de werkelijke actuali-
teit [vatten] die zich onder de onvruchtbare 
oppervlakte van het modieuze en het aller-
nieuwste vormt’, onder de ‘nieuwsfeiten’ van 
de journalistiek en de ‘media’.
 De kunstkritiek is echter niet enkel een zaak 
van wie spreekt en wat er gezegd wordt, maar 
ook van waar en (daarmee verbonden) hoe 
over kunst gesproken wordt – van maatschap-
pelijke en institutionele inbedding. De reeks 
Kunstkritiek in Nederland 18852015 is geen 
kunstkritisch, maar een waardevol acade-
misch werkstuk waaruit men kan leren wie 

over kunst geschreven heeft, en wat de gees-
ten heeft beziggehouden. Wat echter niet 
expliciet behandeld wordt – al kan men het 
afleiden uit de referenties – is waar kritisch 
over kunst gesproken werd. Daarmee blijft een 
belangrijke voorwaarde voor het bestaan van 
deze imposante kunstkritische traditie onder-
belicht. Alle teksten zijn gepubliceerd in de 
cultuurbladzijden van de kranten, in week-
bladen, in culturele tijdschriften en kunsttijd-
schriften. De critici kwamen ook aan het 
woord op de radio, en op televisie. Maar het 
heeft er alle schijn van dat de kunstkritiek aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw een 
probleem heeft – niet omdat er geen mensen 
zijn die iets over kunst te vertellen hebben, of  
omdat er niets te zeggen valt, maar omdat de 
stukken waarmee men over vijftig jaar enkele 
nieuwe bundels zou moeten samenstellen 
nergens nog gepubliceerd kunnen worden, en 
bijgevolg ook niet meer geschreven zullen 
worden. (De situatie ligt voorlopig anders in 
grote cultuurgebieden zoals de Duitstalige of  
Engelstalige landen, met een sterke ‘feuille-
tontraditie’ in de kranten en uitgaven zoals de 
Times Literary Supplement.) Zijn dan niet enkel 
de teksten, maar is ook de hele onderneming 
van de kunstkritiek, zoals ik ze beschreven 
heb, gedateerd? Is de indrukwekkende, monu-
mentale anthologie die nu op tafel ligt een 
grafmonument?
 De condities waarbinnen (al dan niet kri-
tisch) over kunst kan worden gesproken zijn 
in ieder geval grondig veranderd, en het 
staat vast dat dit de relevantie van de traditi-
onele kunstkritiek aantast. Ik noem drie 
ontwikkelingen die, meen ik, daartoe leiden.
 Vooreerst zijn er de verschuivingen bin-
nen de kunst. Vandaag kan álles ‘kunst’ zijn 
en kan kunst alles zijn. Vrije kunst: er zijn 
inderdaad geen normen, standaarden, ver-
wachtingen, beperkingen meer. De bestaans-
wijze, het medium en de vorm zijn principi-
eel en feitelijk geheel vrij. Dit principe volgt 
uit de enige en laatste zekerheid die over-
blijft, namelijk dat hedendaagse kunst radi-
caal ‘kritisch’ moet zijn. De ‘entiteit’ kunst-
werk heeft daardoor geen vaste of  ‘normale’ 
eigenschappen (meer), die men kan motive-
ren of  kritisch kan evalueren. Alle verwach-
tingen en vooronderstellingen die de criticus 
meebrengt schampen af  op het werk. Een 
sculptuur, maar ook een statement, een 
selectie krantenknipsels of  steekkaarten, 
mislukte polaroids, brieven van opa, inter-
views met parkinsonpatiënten, afval van de 

operatiekamer, zelfs kunstkritieken, het kan 
allemaal kunst zijn. Anything goes. Er blijven 
natuurlijk wel veel voorbeelden beschikbaar 
van wat kunst geweest is – de musea zijn 
goed gevuld. De kunst heeft haar geschiede-
nis, of  op zijn minst een verleden, dat als 
kader kan fungeren. Maar die geschiedenis 
schraagt zeker geen traditie meer, ze geeft 
geen richting meer aan, en ze is zelf  een ver-
dachte ideologische constructie. Bovendien 
bevat het verleden – incluis al datgene wat 
door de kunstgeschiedenis verdrongen of  
nog niet verteld is – misschien nog wel artis-
tiek bruikbaar materiaal, maar dat materi-
aal is tegelijk besmet, want gemaakt binnen 
een specifieke westerse kunsttraditie… De 
kunstpraktijk van vandaag heeft de kunst-
geschiedenis dus niet meer nodig, de kunste-
naar heeft met de kunstgeschiedenis zoveel 
te maken als hij zelf  verkiest, en de kunstkri-
tiek kan er niet meer als vanzelfsprekend op 
steunen. Doordat de kunstpraktijk (althans 
in principe) geheel vrij is, multimediaal en 
transmediaal is geworden, en helemaal is 
losgekomen van het ambachtelijk maken en 
de conventies van het gild, kan de kritiek 
zich evenmin als vanzelfsprekend baseren 
op disciplines die begrijpelijk maken hoe een 
medium of  een beeldgenre werkt (zoals 
beeld- of  filmtheorie, narratologie, semio-
tiek…). Zelfs wanneer een kunstenaar beel-
den of  een film maakt, houdt dat niet in dat 
een beeld- of  filmanalytische interpretatie 
en evaluatie relevant is! Zo raakt de kunst-
kritiek geleidelijk aan haar dubbel draag-
vlak kwijt. Hoe keuzes en zienswijzen for-
muleren en verdedigen, en redelijk-kritisch 
over kunst schrijven, wanneer de kunst een 
spel is zonder doel, zonder speelveld, zonder 
regels? Wat valt er zinvol te zeggen?
 Het belangrijkste effect van de volslagen 
vrijheid van de vorm is dat alle gewicht naar de 
‘inhoud’ verschuift. Over hoe het kunstwerk 
bestaat, hoe het eruitziet of  gemaakt is, valt 
eigenlijk niets te zeggen – of  alles wat men 
erover kan zeggen is sowieso arbitrair. 
Wanneer over de vorm niet meer te spreken 
valt, kan alleen nog de inhoud houvast bie-
den. Waarover gaat het werk? Tegenover de 
volstrekte onbepaaldheid van wat kunst is, 
staat blijkbaar wel een duidelijke, verplich-
tende consensus waarover kunst moet gaan. 
De ‘zijnswijze’ is onbepaald, maar het ‘onder-
werp’ ligt vast. Om haar ‘kritische functie’ te 
vervullen moet kunst (om het even hoe) de 
juiste zaken aankaarten, of  er althans mee in 

Wat nu? Na 130 jaar kunstkritiek (in Nederland)

Honoré Daumier

Le promenade du critique influent, 1865
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verband kunnen worden gebracht. Om rele-
vante kunst te maken hoef  je je dus niet met 
kunst bezig te houden, maar met wat inhou-
delijk relevant en urgent is. En wat relevant 
en urgent is werd sedert enkele decennia, net 
buiten de kunstdiscipline, uitgemaakt door 
een nakomeling van de kritische theorie, de 
literatuurwetenschap, en door de tot tref-
woorden gereduceerde Franse filosofie, theory 
genoemd. De theory heeft een reeks van (altijd 
ahistorische, niet methodisch of  disciplinair 
gedefinieerde, maar themagebonden) ‘speci-
alismen’ ontwikkeld die de ‘relevante onder-
werpen’ aangeven en ze heeft er trefwoorden 
en vaste interpretatieschema’s bijgeleverd die 
‘toegepast’ kunnen worden. De agenda van 
de theory is ondertussen half  geïnstitutionali-
seerd in de ontwikkeling van de nieuwe cul-
tuurstudies tijdens het vorige decennium, en 
ook geïmporteerd in het kunstbedrijf, en dat 
heeft het probleem wat over kunst gezegd 
kan/moet worden deels opgelost: de werken 
worden niet ‘artistiek’ geapprecieerd, maar 
door ‘theory’ inhoudelijk gelegitimeerd. 
Naast, of  in plaats van de kunstkritiek, is er zo 
een ‘objectief ’ kunstdiscours ontwikkeld dat 
selecties van curatoren en kunstoordelen 
voorziet van de juiste theoretische referenties 
en de juiste namen. De effecten doen zich voe-
len: het recente vacaturebericht voor een 
betrekking van Lecturer in contemporary art 
theory aan een gerenommeerde universiteit 
van een van onze buurlanden vermeldt dat 
bij de selectie ‘preference will be given to can-
didates with specialisms in the following 
areas: feminisms, queer theory, futurity, 
parahumanities and the intersection bet-
ween art and science’. De kans dat de toe-
komstige lecturer Alois Riegl, Erwin Panofsky 
of  Ernst Gombrich, Hans Belting, Richard 
Wollheim of  Roland Barthes zal gelezen heb-
ben, of  zelfs maar weet wie ze zijn, lijkt klein.
 (Het spreekt vanzelf  dat de inhoud telt, en 
dat de verwachting dat kunst ergens over gaat 
en relevant is voor de wereld gerechtvaardigd 
is. Het is echter de vraag wat de kunst voor de 
wereld kan doen. Men kan inderdaad ver-
wachten – zoals Dirk Snauwaert in zijn pro-
grammatekst voor Het afwezige museum in 
WIELS – dat de kunstenaars ‘de ideeën, 
vraagstukken en debatten van vandaag in 
poëtische symbolen en vormen’ vertalen, en 
dat ze de ‘artistiek-intellectuele ruimte’ van 
het museum beschouwen als ‘een plaats van 
debat, zelfanalyse en zelfkritieken’.2 Het is 
zeker ook belangrijk te erkennen dat het 
kunstbedrijf  als geheel – zelfs de middelmati-
ge en slechte kunst, die niet in het museum 
komt – binnen de samenleving zeer belang-
rijke ‘symbolische verwerkingsarbeid’ ver-
richt, en dat het trage en creatieve variëren 
op de voorstellingen en betekenissen waar-
mee we leven van vitaal belang is. Maar het is 
even essentieel om in te zien dat de kunst dit 
doet zonder dat ze iets ‘aankaart’ of  ‘ter dis-
cussie stelt’. De gedachte dat de contemporai-
ne kunst ‘de maatschappelijke discussie moet 
voeden’, dat ze een politieke rol en werking 
moet beogen en daar een significant ‘ver-
schil’ mee kan maken, is een pathetische mis-
vatting. Discussies worden gevoerd met argu-
menten, niet met kunstwerken. Ik herinner 
hier aan het nog steeds zeer lezenswaardige, 

beroemde eerste opstel van de toen 25-jarige 
Emile Zola, een der belangrijkste kunstcritici 
van de negentiende eeuw, over de opvattin-
gen van de anarchist-utopist Proudhon, die 
de ‘destination sociale’ van de kunst voor-
stond: ‘Comment! Vous avez l’écriture, vous 
avez la parole, vous pouvez tout dire ce que 
vous voulez, en vous allez vous adresser à 
l’art des lignes et des couleurs pour enseigner 
et instruire’!3)
 Een tweede cruciale factor is de gewijzig-
de rol en betekenis van het ‘werk’ van de 
kritiek na de digitale revolutie en de omslag 
van de beeldschaarste in een alomtegen-
woordigheid van het beeld. Men kan menen 
dat digitale publicatiecultuur gewoon neer-
komt op een verbreding en democratisering 
van de mogelijkheden om over kunst te 
lezen en voor publiek over kunst te schrij-
ven. Het verdwijnen van de traditionele 
gedrukte cultuurbijlagen en tijdschriften 
hoeft toch geen probleem te zijn als iedereen 
elektronisch kan publiceren? Elkeen kan 
toch zijn ‘blog’ beginnen en vrij spreken?
 In tijden van beeldschaarste was het werk 
van de kunstkritiek – net zoals dat van de 
geschiedschrijving – essentieel een vorm 
van geheugenarbeid. Benjamin schreef  
terecht dat kritiek zonder ‘historische ambi-
tie’ geen reden van bestaan heeft. Kritiek die 
niet beoogt om ‘betwistbare dingen te red-
den’, die niet beslist wat de moeite waard is 
om te onthouden, doet haar werk niet. Tot 
voor kort moest voor het vinden of  ontdek-
ken, en voor het bewaren en bijhouden van 
kunst, inderdaad gewerkt worden: om kunst 
te verlossen uit de beslotenheid van het ate-
lier en haar te ‘publiceren’, om haar te ‘red-
den’ van de vergetelheid en in het ‘collectief  
geheugen’ binnen te brengen, moest er 
geschreven worden. Om te weten te komen 
wat er in de kunst aan de hand was, en wat 
er allemaal gebeurd was, had men boeken 
en tijdschriften, catalogi en naslagwerken 
nodig. De kritiek was niet het enige, maar 
wel een belangrijk middel om de ‘kunstactu-
aliteit’ te maken, en ze speelde ook mee in 
het zichtbaar en overzichtelijk maken van de 
kunst, in de selectie van wat de moeite waard 
is om te bewaren en de persoonlijke memoria 
– wat men bijhoudt by heart – te vullen. Die 
kritische teksten waren soms geïllustreerd – 
steeds met illustraties van wisselende kwali-
teit, steevast te weinig, lange tijd niet in 
kleur, altijd slechts als een geheugensteun – 
maar bestonden essentieel uit verschillende 
vormen van ekphrasis: een beschrijving, een 
talige voorstelling van een kunstwerk dat de 
lezer nog niet kent en niet ziet. Zelfs wie zeer 
intensief  met kunst bezig was, had slechts 
een klein deel van wat hij kende ‘echt’ 
gezien, en was daardoor voor een groot deel 
afhankelijk van beschrijving. In het tijdperk 
van de beeldschaarste was de omgang met 
het kunstwerk nagenoeg altijd bemiddeld, 
en dat bemiddelen vroeg het inwikkelen van 
het werk in woorden en gedachten – hoe 
banaal en stereotiep ook. De kijker was ook 
steeds, eerst, een ‘lezer’. Het kunstwerk 
waarmee men te maken kreeg was altijd al 
het voorwerp van gesprek, er waren steeds 
woorden bij de dingen. En woorden helpen 
inderdaad om naar dingen te kijken. Want 

zoals bekend zijn beelden zeer zwijgzaam, 
weten we niet precies wat ze betekenen, en 
glijdt de aandacht ervan af  ‘als water op het 
dekschild van een kever’ (Hugo Claus). Het is 
niet gemakkelijk om lang en aandachtig 
naar een kunstwerk te kijken.
 Echter, de schaarste, de uitzonderlijkheid 
van het kunstwerk is vandaag grotendeels 
opgeheven. Eerst was er de reproductie en nu 
is er de digitale distributie en opslag van de 
reproductie. Die nieuwe reproductie-, com-
municatie- en opslagtechnieken zorgen 
ervoor dat de traditionele geheugenarbeid 
overbodig is geworden. Reproduceren, pre-
senteren en distribueren zijn ontzettend 
gemakkelijk geworden, en maakt deel uit 
van de basiscompetenties van elke jonge 
kunstenaar en curator. De kritiek hoeft dus 
niet meer te ‘bemiddelen’. Ze is niet nodig om 
het kunstwerk te vinden, niet vereist voor het 
opwekken en richten van de aandacht, en 
voor het samenstellen en beheren van het 
geheugen. De ‘kunstactualiteit’ wordt niet 
meer discursief  gemaakt, via de keuzes en 
argumentaties van curatoren en kunstcriti-
ci, maar door accumulatie en nevenschik-
king. Alles is gelijkelijk ‘publiek’ en zichtbaar, 
alles is beschikbaar. De ordening van al wat 
gelijkelijk beschikbaar is, en de ‘beslissing’ 
wat in de zee van het actuele komt bovendrij-
ven, wordt evenmin discursief  en met argu-
menten gemaakt, maar is het effect van de 
impact van de presentatie en van subtiele 
manipulaties, en van populariteitsalgorit-
men (trefwoorden en aantallen). De ‘gebrui-
ker’ is niet meer afhankelijk van een ‘vreem-
de stem’, hij heeft rechtstreekse toegang tot 
alles. ‘Schitterend ontkomt men zo aan de 
dwang’ – schrijft Dirk Lauwaert – ‘maar ten 
koste van het beeld dat geen gedachten meer 
wekt.’4 De gebruikers-kunstliefhebbers heb-
ben immers geen teksten – voorstellingen, 
verhalen, ideeën – meer nodig om bij de 
kunst te komen, of  te onthouden wat ze 
gezien hebben, en om wat ze zelf  zien en 
ervaren te verbinden met een geheel. 
Wanneer alles wat zichtbaar is extern 
beschikbaar is en blijft, only a few clicks away, 
hoeft men niets te kunnen ‘plaatsen’ om het 
te kunnen onthouden. Men moet enkel de 
vaardigheid ontwikkelen om te midden van 
de overvloed iets terug te vinden. Zoals men 
geen kaart van de wereld in zijn hoofd moet 
hebben om de GPS te kunnen volgen, zo is de 
ekphrasis – woorden zoeken voor wat men 
gezien heeft – overbodige moeite voor wie op 
elk moment alles bij de hand heeft. De alge-
hele beschikbaarheid van beelden, gecombi-
neerd met de directheid en intensiteit van de 
nieuwe digitale visualisatietechnieken, 
maakt de moeizame arbeid van de formule-
ring obsoleet. Iemand die alles altijd kan zien, 
en alles kan liken of  met de ander kan ‘sha-
ren’, heeft geen gedachten meer nodig. 
Waarom zou hij dan een tekst schrijven of  
lezen? Waarom veel moeite en tijd nemen om 
voor een vriend te beschrijven hoe het land-
schap is, of  hoe je er zelf  aan toe bent, wan-
neer je dat met één foto en een selfie binnen 
de dertig seconden kan tonen? Met de beel-
den die ik uit de databank van het Rijks-
museum selecteer, kan ik toch mijn eigen 
‘collectie’ samenstellen: dat is toch veel ple-
zieriger dan naar een tentoonstelling gaan 
kijken die iemand voor mij heeft samenge-
steld? Deze zomer kon groot en klein op het 
strand in Knokke een 3D-ervaring van de 
wereld van Magritte opdoen, en effectief  
gedurende twintig seconden in zijn schilde-
rijen wandelen. En straks kan dat thuis, en 
niet alleen met Magritte. Wat kan een tekst 
daaraan toevoegen? Dirk Lauwaert: ‘Hoe 
zou men nog redelijk een verantwoording 
voor het tonen van een beeld kunnen afleg-
gen als alle beelden hoe dan ook al beschik-
baar zijn. Als het systeem van de beschik-
baarheid iedere keuze overbodig maakt.’5 De 
criticus kan natuurlijk nog wel een blog 
beginnen, maar dat hij spreekt en wat hij zegt 
maakt niets meer uit.
 De toenemende overbodigheid van de kri-
tiek past in een algemenere ontwikkeling: 
door de nieuwe communicatiemiddelen, en 
door de intensifiëring en perfectionering van 
de ‘virtuele ervaring’, moet de zin voor 
reflexiviteit het steeds meer afleggen tegen 
het verlangen naar intensiteit, directheid en 
contact, en de drang om onmiddellijk te rea-
geren. Inderdaad, naarmate de middelen en 
de technologie perfecter worden, en men 
automatischer en intuïtiever gaat handelen 
en reageren, vermindert de nood aan 
gedachten, die vertragen, ons doen aarzelen 
en voorbehoud maken, en komt er meer 
ruimte vrij voor ‘beleving’. Het relevantie-

verlies van de ekphrasis is van deze ontwikke-
ling slechts een deel of  een symptoom. De 
omweg van het lezen en de bedachtzaam-
heid, die traagheid en isolement met zich 
meebrengen, en de arme beelden die een 
tekst bij de lezer oproepen kunnen niet op 
tegen de directheid, de afwisseling, het gedu-
rige ‘contact’ en de visuele volledigheid die 
de nieuwe media bieden. De noodzaak om te 
lezen valt weg, en de zin om te lezen vermin-
dert als vanzelf. Met het verminderen van 
het vermogen om te formuleren – en dus om 
aandachtig en geconcentreerd naar iets te 
kijken, de bewustzijnsstroom met woorden 
te vertragen en de aandacht duurzaam te 
‘vestigen’ – verdwijnt echter ook geleidelijk 
aan een oude maar bijzondere manier waar-
op ervaring gedeeld en dus doorgegeven 
wordt. De nieuwe media zijn sociaal in de zin 
dat ze veelvoudig het eigen leven en de eigen 
bezorgdheden en interesses bekendmaken 
aan anderen, door te ‘tonen’ en te marke-
ren. (Visuele) informatie op deze manier 
‘delen’ is echter – ondanks wat het icoontje 
pretendeert – niet hetzelfde als samen spre-
ken, of  overeenstemming bereiken over juis-
te of  goede woorden voor de dingen. Zien of  
beleven wat iemand anders ook gezien en 
beleefd heeft is niet ervaring ‘delen’. Een ‘tip’ 
geven, of  beslissen en mededelen wat de 
anderen ook zeker moeten gaan zien, zonder 
een gedachte, is nog geen kunstkritiek.
 Wat met de kunstkritiek in de volgende 
decennia? Er wordt inflatoir veel over kunst 
geschreven en gepubliceerd, en dat zal wel zo 
blijven. Die aanwassende tekstmassa is ech-
ter uiteengevallen in, enerzijds, gecommerci-
aliseerde kunstjournalistiek – presentatie en 
zelfpresentatie, websites en portfolios, selfhis
torification, de kunstenaar en curator aan het 
woord – en anderzijds in een meer intern, 
legitimerend theoretisch discours, dat voor-
namelijk in tentoonstellingsbrochures en 
catalogi te vinden is, en nu ook door kunste-
naars-onderzoekers zelf  wordt geproduceerd 
om hun werk te verantwoorden en zelfs af  te 
stemmen op de ‘actualiteit’. De laatstge-
noemde teksten meten zich een academische 
objectiviteit en afstandelijkheid aan. Deze 
teksten worden wel geschreven, maar zelden 
gelezen: ze dienen als bewijsstuk. Noch de 
kunstjournalisten, noch de auteurs van dit 
‘theoretische’ kunst(enaars)discours beoefe-
nen het soort kunstkritiek dat in De kunstkri
tiek in Nederland 18852015 geboekstaafd is. 
De kunstkritiek van voor de digitale revolutie, 
zoals die ontwikkeld is in tijden van beeld-
schaarste – van Plinius, Vasari, Diderot en de 
saloncritici van de negentiende eeuw, tot 
Bernard Berenson, Emile Verhaeren, 
Wilhelm Hausenstein, André Chastel, Mario 
Praz, Robert Hughes, Werner Haftman, Jean 
Clair, Michael Fried, Yves Bonnefoy en 
Donald Kuspit – de kunstkritiek die opereerde 
in de marge van het centrum, maar er wel bij 
hoorde, en effectief  een bemiddelaar was, 
heeft allicht haar (beste) tijd gehad. Ze zit nu 
in een kamertje apart. Goede woorden zoe-
ken voor de kunst, en zeggen wat men ziet, 
wordt meer en meer een hobby zoals andere, 
en een zaak van weinigen.

Noten

1  Gemma Timpton in een tussenkomst tijdens 
een rondetafelgesprek over ‘The State of  Art 
Criticism’ in de Burren College of  Art, juni 
2005. In: James Elkins & Michael Newman 
(red.), The State of  Art Criticism, New York, 
Routledge, 2008, p. 138.

2  Dirk Snauwaert, Het afwezige museum. Blauwdruk 
van een museum voor hedendaagse kunst, in idem 
(red.), Het Afwezige Museum (tentoonstellings-
catalogus), Brussel, Mercatorfonds/WIELS, 
2017, pp. 24-33, hier p. 24.

3   Zola reageerde in 1865 op het boek Du principe de 
l’art et de sa destination sociale van Pierre-Joseph 
Proudhon met een krantenartikel over 
‘Proudhon et Courbet’. Emile Zola, Ecrits sur l’art, 
Paris, Gallimard, 1991, pp. 41-54, hier p. 49.

4  Dirk Lauwaert, publiek – publicatie – publiceren 
– publiciteit, in: Obscuur – Tijdschrift voor fotografie, 
jrg. 3, nr. 9 (december 1997), pp. 5-11, hier p. 6.

5  Ibid., p. 7.

Deze tekst is gebaseerd op een lezing gehou-
den op het symposium De veranderende 
taal van kunstkritiek: verleden, heden en 
toekomst in het Rijksmuseum te Amsterdam 
op 15 september 2017. 

De reeks Kunstkritiek in Nederland 1885-
2015 (red. Peter de Ruiter & Jonneke Jobse) 
verscheen bij nai010 uitgevers, Maurits-
weg 23, 3012 JR Rotterdam (010/2010.133, 
nai010.com).
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Hermitage 3, St. Petersburg, 2005
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Ondertussen

Nieuws
William Ludwig Lutgens wint Eeckman Art Prize 
2017. Eind juli werd bekendgemaakt dat William Ludwig 
Lutgens de Eeckman Art Prize 2017 ontvangt. De prijs is een 
initiatief  van Art on Paper, de beurs voor hedendaagse teken
kunst, en is aan zijn tweede editie toe. De winnaar krijgt een 
productiebudget en een tentoonstellingsplek tijdens de beurs. 
De jury – bestaande uit Paul Dujardin (BOZAR), Catherine 
Henkinet (ISELP), Marc Ruyters (H ART), Cedric Liénart 
Jeude (Eeckman Art & Insurance), Johana Carrier (Journal 
Roven) en Kasper Bosmans (kunstenaar) – prees de grafische 
kwaliteit van Lutgens’ werk en apprecieerde de wijze waarop 
hij autobiografische elementen combineert met sociale kwes
ties om misstanden en hypocrisie aan de kaak stellen: 
‘Lutgens dringt zijn perspectief  niet op, maar laat de toe
schouwer in het ongewisse, ergens in een limbo, tussen twee 
momenten: het speelse en het ernstige, amusement en onge
mak.’ (www.artonpaper.be)

Kunstbeurzen: Unseen Photo Art fair, Art The Hague. 
Van 22 tot 24 september loopt in de Westergasfabriek in 
Amsterdam de zesde editie van de beurs voor fotografie 
Unseen. 53 internationale galeries tonen met werk van 142 
kunstenaars de recentste ontwikkelingen in de hedendaagse 
fotografie. Aan de beurs is een lezingenprogramma gekop
peld onder de naam The Living Room, er is een speciale sectie 
voor kunstenaarscollectieven en instellingen die door kun
stenaars worden beheerd, er is een boekenmarkt met 71 
onafhankelijke uitgeverijen en er is een programma met ten
toonstellingen in tal van instellingen verspreid over de stad.
 Van 4 tot 8 oktober vindt de vijfde editie van Art The 
Hague plaats. Onder de 52 deelnemende galeries, zowel 
(internationaal) gerenommeerde als zeer jonge, zijn er een 
aantal die specifiek gespecialiseerd zijn in Afrikaanse kunst. 
Galerie Ramakers uit Den Haag toont een solopresentatie 
van het werk van Pat Andrea. Het randprogramma van Art 
The Hague omvat onder meer de aparte tentoonstelling 
ATH Drawings ‘werk op papier’, talkshows over hedendaagse 
kunst en in de Fokkerhaven de buitententoonstelling Art of  
Playing. (unseenamsterdam.com, artthehague.nl)

Antwerp Academy Art Book Fair. Op zaterdag 14 okto
ber vindt van 10u tot 18u de vierde editie van de Antwerp 
Academy Art Book Fair plaats in de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten Antwerpen. Meer dan 70 antiquaren, 
uitgevers, kunstenaars en kunstorganisaties uit België en het 
buitenland bieden hun uitzonderlijke uitgaven te koop aan, 
met kunstenaarsuitgaven, tentoonstellingscatalogi, kunstboe
ken, kunsttijdschriften en aanverwant drukwerk. Hedendaagse 
uitgevers, kunstenaars en kunstenaarsorganisaties vormen de 
‘kern’ van het parcours (PRESENT). Zij presenteren hun 
publicaties in de centraal gelegen Wintertuin waar ook per
formances en interventies plaatsvinden. Daarrond tonen 
gespecialiseerde antiquaren (PAST) hun materiaal in de 
zalen en gangen van de Academie. (aaartbookfair.be)

Festival van de architectuur. Van 8 tot 17 september 
organiseert het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) de eer
ste editie van het Festival van de architectuur (F/a). Het 

moet een interdisciplinair evenement worden met aan
dacht voor het belang van architectuur voor onze leefomge
ving. De bedoeling is dat elke editie in een andere stad 
plaatsvindt, en voor de eerste editie is dat Antwerpen. Tien 
dagen lang wordt architectuur over de hele stad onder de 
aandacht gebracht, met deSingel als centrum. Het pro
gramma omvat naast een tentoonstelling, lezingen en een 
symposium ook muziektheater en concerten, met onder 
meer een opvoering van Het Raadsel van de Sfinks, de eerste 
spectrale compositie van Luc Brewaeys, door het HERMES
ensemble. Meer info desingel.be.

Dutch Design Week. Van 21 tot 29 oktober vindt in 
Eindhoven de zestiende editie van Dutch Design Week 
(DDW) plaats. Met het thema Stretch wil de organisatie 
beklemtonen dat in deze complexe wereld ontwerpers 
komen aanzetten met revolutionaire ideeën en innovatieve 
oplossingen die inspirerend en confronterend kunnen zijn: 
‘Dutch design is in die zin yoga voor de hersenen. Rekoefe
nin gen voor wie niet vast wil roesten.’ De organisatie ver
wacht 2500 deelnemers, die verspreid over honderd loca
ties werk en concepten presenteren. Meer info ddw.nl.

Wissels
Algemeen directeur Rijksakademie Els van Odijk 
treedt eind 2017 terug. Op het einde van het jaar legt Els 
van Odijk haar functie als algemeen directeur van de 
Rijksakademie van beeldende kunsten neer. Ze blijft wel als 
inhoudelijk adviseur aan het instituut verbonden. Van 
Odijk was de laatste zeven jaar werkzaam als algemeen 
directeur aan de Rijksakademie. In de jaren tachtig werkte 
ze als freelancemedewerker voor de Rijksakademie onder 
meer het internationaal beleid uit. Bij de verzelfstandiging 
van de Rijksakademie in 2000 trad ze in dienst als lid van de 
directie. Als algemeen directeur werd zij in 2012 met de 
grote bezuinigingsronde geconfronteerd, waarbij de rijks
subsidie werd gehalveerd. In 2016 is opnieuw tot een aan
zienlijke bezuiniging op de Randstedelijke instellingen 
besloten, waaronder de Rijksakademie. Desondanks slaag
de Van Odijk er volgens de Raad van Toezicht in om de kwa
liteit en de reputatie van de Rijksakademie op een internati
onaal hoog peil te houden. (rijksakademie.nl)

Lezingen
Symposium Gerry Schum – TV as a Fireplace. In samen
werking met Art Cinema OFFoff  organiseert Herbert 
Foundation op zo 17 september van 13u30 tot 17u het sym
posium Gerry Schum – TV as a Fireplace. Filmmaker en pro
grammator Gerry Schum (Keulen, 19381973) was een 
pionier binnen het kunsten en medialandschap van de 
jaren zestig en zeventig. Land Art (1969) en Identifications 
(1970), die tijdens de conferentie worden vertoond, vormen 
de twee belangrijkste ‘tvtentoonstellingen’. Schum nam 
hiermee afstand van het gangbare format van de kunstdo
cumentaire en hij nodigde kunstenaars als Joseph Beuys, 

Gilbert & George, Alighiero Boetti, Jan Dibbets, Richard 
Long, Mario Merz en Robert Smithson uit om, specifiek voor 
televisie, een kunstwerk te maken. Aan de hand van ver
schillende lezingen wordt ingegaan op de figuur Schum, zijn 
oeuvre en unieke positie binnen het internationale media
landschap. Meer info via herbertfoundation.org en offoff.be.

La Loge: How Do Buildings Care? La Loge program
meert drie dagen over de vraag hoe de architecturale ruim
te mee de kwaliteit van menselijke zorg bepaalt. Welk type 
van architectuur doet de bewoner zich veilig voelen, op zijn 
gemak, geliefd? In het architectuurdiscours wordt door
gaans weinig aandacht besteed aan de intrinsieke affectieve 
en relationele aspecten van een locatie en een ruimte. Op dit 
hiaat wil La Loge ingaan door kunstenaars, ontwerpers en 
architecten uit te nodigen die architectuur op kritische 
wijze benaderen in haar sociale en affectieve effecten. Elke 
dag focust op een van de facetten van het concept ‘zorg’ en 
omvat naast de lezingen en discussies tal van filmscreenings. 
Love vormt het thema voor het programma van zo 17 sep
tember en Intimacy voor dat van zo 24 september. La Loge, 
Kluisstraat 86, Brussel (laloge.be). Toegang € 4.

Film & Architectuur: Terug naar Nagele. Over Rietveld 
in zijn tijd. Op 21 september om 20u organiseert FASadE 
een filmavond met de screening van de documentaire Terug 
naar Nagele (2011, 75 min.), van Louis van Gasteren en 
Joke Meerman. Dit vormt voor architectuurhistoricus 
Suzanne Roelofs het uitgangspunt om de architectuurop
vattingen van de jaren 19201960 te belichten, en het 
werk van Gerrit Rietveld in een ruimere context te plaatsen. 
Rietveldpaviljoen Amersfoort, Zonnehof  8, Amersfoort. 
Toegang € 8 (incl. tentoonstelling). Meer info fasade.nl.

Lezingen in Het Nieuwe Instituut. Op do 21 september 
Instagram and The Paradox of  Photogenic Practice over de 
betekenis van Instagram voor de praktijk van kunstenaars 
en ontwerpers, met criticus/onderzoeker Steyn Bergs, ont
werper Floriane Misslin, kunstenaar Alessandro Bava, en 
Tamar Shafrir (Het Nieuwe Instituut) als moderator. Op do 
5 oktober Door de lens van de fotograaf, een caleidoscopische 
avond over architectuurfotografie met als vertrekpunt de 
omvangrijke fotocollectie van het Rijksarchief  voor 
Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, en met bijdra
gen van fotograaf  Frank van der Salm, architect Mels 
Crouwel, schrijfster Sanneke van Hassel, conservator Ellen 
Smit en restaurator Erica Jonkman. Op do 26 oktober 
Decolonising Bots over de manieren waarop computerpro
gramma’s en algoritmen bepaalde ideeën over het mense
lijk ras weerspiegelen, met onderzoeker Ramon Amaro en 
vormgever en schrijver Florence Okoye. Telkens om 19u30 
in Het Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam (het
nieuweinstituut.nl).

Lezingen in Van Abbemuseum. Op vr 22 september orga
niseert de museumconfederatie L’Internationale het symposi
um Collections in Transition. Decolonising, Demodernising and 
Decentralising? over het verzamelen van kunst in tijden van glo
balisatie en massamigratie. Toegang € 25. In de reeks Van Abbe 
en De Stijl is op do 12 oktober de lezing Spel met letters over de 
experimentele dichtwerken van Theo van Doesburg gepro
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grammeerd en op do 9 november de lezing over de soloten
toonstelling van Theo van Doesburg die op 13 december 1968 
opende in het Van Abbemuseum. Toegang € 10. Van Abbe
museum, Bilderdijk laan 10, Eindhoven (vanabbemuseum.nl).

Being with Art / Being with Architecture. Op vr 22 en 
za 23 september organiseert CIVA Stichting twee debatda
gen over de functie van een architectuurcentrum, als een 
plek waar enerzijds wordt bewaard en getoond, en ander
zijds kennis wordt geproduceerd. Met de nakende integratie 
van CIVA in de Cultuurpool Citroën wordt nagedacht over 
een gekruiste praxis tussen kunst en architectuur, met als 
ambitie tentoonstellingen te produceren die de transforma
tie van onze hedendaagse omgeving onderzoeken. Op het 
programma staan gesprekken met architecten, theoretici, 
schrijvers en curatoren, die de basis moeten vormen voor de 
onderzoeksagenda in de komende jaren. CIVA Stichting, 
Kluisstraat 55, Brussel (civa.brussels).

Feedback: Moment of  Truth: for a Reasonable Ecology 
between the Media. West Den Haag organiseert op do 28 
en vr 29 september een tweedaags symposium dat kadert in 
een reeks tentoonstellingen en symposia omtrent de veran
derende rol van literatuur en kunst in een tijd van versnelde 
technologische ontwikkeling. De sprekers behandelen vra
gen rond de technologische milieucrisis, over autonomie in 
een geautomatiseerde sociale wereld, over de controlemaat
schappij, en over de kwestie of  kunst ons nog op een plaats 
kan brengen waar niet reeds alle mogelijkheden vooraf  zijn 
berekend. Het symposium wil in het algemeen refereren aan 
het onderzoekstraject naar een ‘redelijke ecologie tussen de 
media’ zoals dat door Marshall McLuhan werd voorgesteld. 
Sprekers zijn onder meer Jasper Bernes (USA), Josephine 
Bosma (NL), Florian Cramer (NL), Richard Cavell (CA), 
Dmytri Kleiner (CA), Ganaële Langlois (CA), Geert Lovink 
(NL) en Willem van Weelden (NL). Het symposium vindt 
plaats in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, 
Prinsessegracht 4, Den Haag (westdenhaag.com).

Lezingen in L’iselp. Onder de titel Speaking Volumes ver
zorgt Loraine Furter op de vrijdagen 29 september, 20 okto
ber, 10 november en 15 december een reeks lezingen over 
kunstenaarspublicaties met een specifiek feministisch, 
‘queer’ of  ‘trans’perspectief, en hoe ze gelinkt zijn aan een 
hedendaagse praktijk, in het bijzonder op het vlak van repre
sentatie, collectieve en participatieve organisatie, of  door het 
in vraag stellen van traditionele structuren van het creatie
ve proces. Onder meer Jessica Gysel, de redactieploeg van 
Scum Grrrls, Nina Nijsten, Alberto Garciá del Castillo, 
Marnie Slater… worden uitgenodigd. In de eerste lezing 
komt het tijdschrift Sorcières aan bod, in de tweede de fan
zines, de derde behandelt Queer & Hybrid Publishing, de vier
de behandelt het collectieve aspect van het uitgeven. Onder 
de titel Faire oeuvre, créer du commun: d’un art qui mobilise ver
zorgt kunsthistorica Delphine Florence drie lezingen op de 
woensdagen 8, 15 en 22 november over kunstwerken die 
een mobiliserende werking hebben gehad, waarbij ook een 
poging wordt ondernomen om een esthetica van ‘het 
opstandige’ uit te werken, gaande van Tres de Mayo (Goya) 
tot het fresco van Point-à-Pitre Mé 67, via onder meer De exe-
cutie van Maximiliaan (Manet) en Massacre en Corée (Picasso). 
L’iselp, Boulevard de Waterloo 31, Brussel (iselp.be).

KMSKA – Lezingen op zondag. Op 1 oktober Tatave! Over 
kunstpaus Paul-Gustave van Hecke door Manu van der Aa, op 
5 november Middelheimmuseum: begeesterende gesprekken 
over het ontstaan van het Antwerpse beeldenmuseum door 
Sara Weyns. Telkens om 11u in Thomas More Campus 
National, Kronenburgstraat 6266, Antwerpen (kmska.be).

BAK performatieve conferentie: Propositions #1: What 
We Mean. Op za 7 oktober organiseert BAK de performatieve 
conferentie Propositions #1: What We Mean waarmee ze haar 
langdurig onderzoeksproject Propositions for Non-fascist Living 
opent. De conferentie vindt plaats op de nieuwe locatie van 
BAK die nog volop in renovatie is, en omvat impromptu 
kunstwerken, lezingen, leesgroepen, discussies, screenings… 
Daarbij staat de vraag centraal hoe nietfascistisch leven 
eruitziet. BAK, Pauwstraat 13a, Utrecht (bakonline.org).

KASK-lezing. Op do 12 oktober Christoph Meier om 20u. 
Meer info schoolofartsgent.be.

Peripheral Thinking – Lecture-performance door 
William Kentridge. Op di 17 oktober om 19u spreekt 
William Kentridge naar aanleiding van zijn tentoonstelling 
Smoke, Ashes, Fable in het SintJanshospitaal over thema’s 
zoals trauma en genezing, en verkent hij de processen die 
zijn artistiek werk aandrijven. Concertgebouw, ‘t Zand 34, 
Brugge (visitbruges.be). Toegang € 15 (bezoek tentoonstel
ling inbegrepen).

Man and His World – Marshall McLuhan en de werel-
dexpositie van 1967. Op za 21 oktober van 12u tot 16u 
organiseert West Den Haag in het kader van de Museumnacht 
Den Haag en aansluitend bij de tentoonstelling Feedback, 
Marshall McLuhan and the Arts, een symposium over 
Marshall McLuhan en welke toekomst wetenschap en tech
nologie de mens beloven. Professor Janine Marchessault, 
specialist op het gebied van de wereldtentoonstelling van 
1967, bespreekt de inzichten van Marshall McLuhan en 
andere prominente visionairen op het gebied van technolo
gische architectuur, kunst en theorie. West in Huis 
Huguetan, Lange Voorhout 34, 2514 EE Den Haag (muse 
umnachtdenhaag.nl en westdenhaag.nl). Toegang € 15.

Nuclear Culture: rondetafel. Op vr 17 november organi
seert z33 naar aanleiding van de tentoonstelling Perpetual 
Uncertainty een rondetafel met kunstenaars, architecten, 
filosofen, antropologen en sociologen, nucleaire organisa
ties, wetenschappers, stakeholders en ngo’s waarbij wordt 
ingegaan op de problematiek rond het beheer van nucleair 
afval en de overdracht van kennis hierover naar toekomsti
ge generaties. Meer info z33.be.

Beeldende kunst
The Still Point of  the Turning World. Nu bijna iedereen 
is uitgerust met een digitale minicamera, die zowel stil
staande als bewegende beelden kan capteren, lijkt het niet 
langer zinvol een strikt onderscheid te maken tussen film en 
fotografie. Ook de populariteit van nieuwe beeldsoorten, 
zoals GIF’s of  Apple’s Live Photos, suggereert dat het ver
schil tussen beide media langzaam vervaagt. Vooral het stil
le fotografische beeld lijkt daarbij het onderspit te delven. 
Toch is dat niet het uitgangspunt van deze prikkelende ten
toonstelling in het Antwerpse Fotomuseum. Zoals de onder
titel Between Film and Photography al suggereert, richt ze 
zich niet zozeer op de fusie van beide media, maar eerder op 
het gebied ertussen. De verzamelde fotografische films en 
filmische foto’s gaan op zoek naar de momenten waarop 
beide media elkaar raken, zonder in elkaar op te gaan. 
 Op het einde van de tentoonstelling, in een afgesloten 
ruimte achter een doorzichtig doek, staat een camera op 
een sokkel. Het apparaat is gemaakt in de jaren twintig en 
kan zowel foto’s, sequenties als (korte) films opnemen. 
Daarenboven is het in staat om die beelden, eenmaal ze ont

wikkeld zijn, te projecteren (iets wat hedendaagse digitale 
toestellen zelfs nog niet vermogen). Het maakt duidelijk dat 
stille en bewegende beelden al veel vroeger konden worden 
geproduceerd door een en hetzelfde apparaat, en dat we 
daarvoor niet dienden te wachten op de komst van de 
hedendaagse digitale smeltoven. Fotografie en film zijn al 
merkelijk langer verwikkeld in een wederzijds spel van 
inspiratie en uitdaging. De toenadering tussen film en foto
grafie is geen louter hedendaags fenomeen.
 Dat is ook geen verrassing, vermits film technisch in het 
verlengde ligt van de fotografie. Film is het resultaat van een 
poging om een ‘gebrek’ van het fotografische beeld (name
lijk dat het de wereld stilzet) te verhelpen. Niet verwonder
lijk dus dat de eerste films nog sterk bepaald worden door de 
fotografische vorm, zoals al meteen blijkt uit het werk waar
mee de expo opent, een gerestaureerde film van de gebroe
ders Lumière uit 1895. De korte film toont een groep foto
grafen die net een boottocht achter de rug hebben en aan 
wal gaan om hun jaarlijkse bijeenkomst te houden. Een 
fotograaf  vertraagt even, richt zijn camera naar de camera
man die het gebeuren filmt, en lijkt af  te drukken. De foto
graaf  fotografeert de filmmaker: een broederlijk welkom 
aan de nieuwe speler op de beeldenmarkt. Maar belangrij
ker dan wat de film toont, is de manier waarop hij laat zien 
hoe het nieuwe medium schatplichtig blijft aan het oude. 
De vorm blijft fotografisch, met een zwartwitbeeld en een 
stug kader dat niet beweegt. Maar de wereld binnen het 
onwrikbare kader zit vol deining. Film is niet meer dan een 
fotografisch beeld dat plotseling tot leven komt.

Henri Cartier-Bresson

Vente d’or dans les derniers jours de Kuomintang, Shanghai,  
Chine, 19481949, collectie FOMU, P/1978/132/7

© Henri CartierBresson/Magnum Photos
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Learning from documenta

27.10 - 13.12.2017
Museumcultuur Strombeek/Gent
< — > Molenbeek

Wang Bing, Maria-Magdalena 
Campos-Pons, Aboubakar Fofana, 
Hans Haacke, Hiwa K,  
David Lamelas, les gens d’Uterpan,  
Jonas Mekas, Eva Stefani,  
Lois Weinberger,  
Maria Ikonomopoulou & Ali Moraly
Learning from documenta
27.10.2017 - 13.12.2017
 LOCATIES: CC STROMBEEK, KUSSENEERS GALLERY, BRASS'ART 

Stefan Banz & Caroline Bachmann 
Kunsthalle Marcel Duchamp
Les Cent Ans de la « Fontaine » 
de Marcel Duchamp 
27.10.2017 - 06.02.2017 

Christoph Fink 

Europaria 
27.10.2017 - 13.12.2017 

Lore Vanelslande 
Running with Light
27.10.2017 - 13.12.2017

Elisabeth Ida 
Saksi Bisu / Silent Witness
Let me take you to a Tropical 
Paradise
12.10.2017 - 24.12.2017
i.s.m. Europalia Arts Festival Indonesia & Wijde Wereld Weken

De Wand 
Yudha Sandy 
Atom Jardin
12.10.2017 - 24.12.2017
i.s.m. Europalia Arts Festival Indonesia & Wijde Wereld Weken

In de Wind

Roberta Gigante
Messenger for the dead
12.10.2017 - 24.12.2017

MEER INFO:  www.ccstrombeek.be/expo

Raqs Media Collective

Rerun, 2013, video 
courtesy de kunstenaars & Frith Street Gallery, Londen
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 contemporary art festival middelburg

FAÇADE17
 14 july — 5 november | facade2017.nl

20

Vijftien installaties  

langs een wandelroute 

door de binnen stad van 

Middelburg. Deelnemende 

kunstenaars zijn:

Guillaume Bijl BE 

Melanie Bonajo NL 

Birgit Brenner DE 

Berlinde De Bruyckere BE 

Ed Fornieles UK 

Folkert de Jong NL 

Anouk Kruithof NL 

Joep van Lieshout NL 

Nadia Naveau BE 

Liza May Post NL 

Michael Sailstorfer DE 

Anne‑Marie van Sprang NL 

Henk Visch NL 

Anne de Vries NL 

Dirk Zoete BE

Façade 2017 wordt georganiseerd door

      CBK Zeeland

  Balans 17

      4331 BL Middelburg

      info@cbkzeeland.nl

      telefoon 0118 611 443

      facade2017.nl

      cbkzeeland.nl

Façade 2017 wordt ondersteund door



De Witte Raaf  – 189 / september – oktober 2017 Ondertussen 5

Na de Lumièrefilm ziet de toeschouwer twee beelden van de 
Japanse fotograaf  Hiroshi Sugimoto. Waar de film van de 
Lumières een blik biedt op de manier waarop film fotografie 
‘herdenkt’, daar tonen de beelden van Sugimoto (uit zijn 
serie over filmtheaters) hoe fotografie film ‘ziet’. De confron
tatie tussen beide werken geeft helder aan op welk punt film 
en fotografie in hun exploratie van tijd en beweging van 
elkaar verschillen. Sugimoto’s foto’s vatten de hele film die 
daar in de verte op het scherm te zien is samen in een enkele 
opname. Door de lange sluitertijd zien we echter niets meer 
van de film zelf, maar enkel nog een stralend wit filmdoek: de 
accumulatie van al het licht dat op het scherm is gevallen en 
terug in de zaal is gekaatst. Film en fotografie stellen tijd op 
een verschillende wijze aanwezig. Film reproduceert bewe
ging, dat wil zeggen herhaalt een temporeel verloop, terwijl 
fotografie de tijd abstraheert. Beweging in film en fotografie 
functioneren anders omdat ze de relatie tussen tijd en ruim
te anders articuleren. In de fotografische opnames van 
Sugimoto wordt een hoeveelheid tijd in een strak afgeba
kend vlak geperst, terwijl de suggestie van beweging (en dus 
van tijd) in de film ontstaat door de veranderende positie van 
een lichaam (of  object) in een schijnbaar onbeperkte ruimte.
 Het derde werk in de eerste zaal, van het Raqs Media 
Collective, bestaat uit de projectie van een (extreem) traag 
bewegend filmbeeld van een rij dicht opeengepakte mensen. 
Het is een hedendaagse herwerking van een fotografische 
opname die Henri CartierBresson in 1948 maakte tijdens de 
laatste dagen van het Kuomintangregime. Zijn foto toont een 
rij Chinezen die dicht op elkaar gedrumd staan aan te schui
ven bij een bank om het goud in ontvangst te nemen dat de 
overheid had beloofd ter compensatie van de plotse geldont
waarding van de plaatselijke munt. Het beeld van het collec
tief  is gemaakt naar aanleiding van een recentere bank run, 
die van de financiële crisis van 2008. Het beeld van het Raqs 
Media Collective roept twee verschillende temporele ervarin
gen op. Een eerste ontstaat door de extreme vertraging, waar
door de beweging eindeloos wordt opgerekt. De beweging van 
de duwende mensenmassa blijft onvoltooid. Zonder een echte 
start en duidelijke ontknoping roept ze het beeld op van een 
opgeschort tijdsverloop. Een tweede ontstaat door de keuze 
geen nieuw beeld te produceren, maar een reconstructie te 
maken van een opname van een eerdere bancaire crisis. Zo 
roept het werk het idee op van een cyclische tijd, de tijd van 
het kapitalisme waar een periode van hoogconjunctuur 
onvermijdelijk wordt gevolgd door een volgende crisisperiode. 
Het bewegende beeld legt de tijd open, het stille beeld toont 
een moment dat voorgoed achter de rug ligt.
 Alhoewel de tentoonstelling vooral het gebied tussen 
beide media opzoekt, zijn de interessantste werken toch die
gene die op een of  andere manier het verschil tussen beide 
scherp laten aanvoelen. Zoals The Girl Chewing Gum bijvoor
beeld, de intrigerende film van John Smith uit 1976. De film 

bestaat uit een sequentie van korte shots van een onbedui
dende straat in Londen gemaakt met een statische camera. 
Een dwingende stem roept buiten beeld allerlei instructies: 
nu wil hij rechts in beeld een man zien verschijnen, dan 
moeten er twee meisjes het beeld bovenaan links binnentre
den enzovoort. Kort na het bevel vindt ook daadwerkelijk 
plaats waartoe de stem heeft opgeroepen. Dit spel van audi
tieve aankondiging en visuele bevestiging vestigt de aan
dacht van de kijker op wat er aan de rand van het beeld 
gebeurt. Plotseling wordt duidelijk wat misschien het meest 
fundamentele verschil is tussen film en fotografie: film heeft 

een makkelijk te doorbreken grens, een poreus kader, ter
wijl het fotografisch kader een scherpe, ondoordringbare 
grens aanbrengt. Of, anders gesteld: film is het domein van 
het verleidelijke avontuur, van het onverwachte dat dwars 
door het kader breekt, fotografie is het domein van de stug
ge zekerheid, de nuchtere vaststelling. Steven Humblet

p The Still Point of  the Turning World – Between Film and 
Photography, tot 8 oktober in Fotomuseum Antwerpen 
(FOMU), Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen (03/242.93.00; 
fotomuseum.be).

John Smith 

The Girl with the Chewing Gum, 1976, still

 galerie 
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Zandpoortvest 10 - BE 2800  Mechelen    T +32 15 336 336    M +32 478 811 441   &   M +32 475 477 478
art@transit.be  - www.transit.be

open:  vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur  -  of na afspraak

Museum für Zeitgenössische Kunst
/ Musée d’Art Contemporain
/ Museum of Contemporary Art

13.09. – 19.11. 2017: Romain 
Van Wissen WHO IS IN 
         THE HOUSE Rotenberg 12b 

4700 Eupen
België www.ikob.be
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www.smak.be

Gerhard Richter  
About Painting I Early Works
  

21.10.2017... 18.02.2018

In cooperation with Kunstmuseum Bonn

Gerhard Richter Vorhang IV / Curtain IV, 1965 Kunstmuseum Bonn
Photo: David Ertl

WWW.SMAK.BE
CINEMATEK, BARON HORTA 9, 1000 BRUSSELS

info : 02 551 19 19 - www.cinematek.be

E X P R M N T L
F I L M

F E S T I V A L

19.10—24.10—2017

DeWitteRaaf.indd   1 08/09/17   14:16

PRINT ART CENTRE & RESIDENTIES
Masereeldijk 5, 2460 Kasterlee, BE

WWW.FRANSMASEREELCENTRUM.BE Open: Ma – Vr: 10u – 17u  
Laatste WE v/d maand: 13u – 18u

PRINT ART  
CENTRE & 

RESIDENTIES

P U B L I C A T I E S   &   P R I N T S   T E   K O O P
W W W . F R A N S M A S E R E E L C E N T R U M . B E

JEF GEYS
In 2015 startte FMC een samenwerking  
met Jef Geys om delen van diens archief  
te ontsluiten via publicaties.

Archief 5

Archief 4
Editie: 200 – Prijs: €35

Editie: 100 – Prijs: €50

Editie: 200 – Prijs: €20

Prijzen excl. verzendingskosten

Editie: 35 – Prijs: €760, beide prints: €1300

DOROTHY IANNONE
Dorothy Iannone maakt al meer dan vijf 
decennia bruisend subversief werk. De in 
Amerika geboren en in Berlijn werkzame 
kunstenares is gekend voor haar kleurrijke, 
grillige afbeeldingen van emotionele en 
seksueel expliciete verhalen uit haar leven.

Put Your Mouth 
Right Here (Please)

Dear Give Me 
Everything

FRANÇOIS 
CURLET

‘Opération Mandarous’ is een boek met 
tekeningen van François Curlet gemaakt  
in juni 2016 tijdens zijn verblijf in Millau 
(Frankrijk). Uitgevers: V.R.A.C, Keymouse  
en Frans Masereel Centrum
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Michael E. Smith. In het S.M.A.K. te Gent zorgen drie uit
eenlopende tentoonstellingen elk voor een geheel aparte 
sfeer. Op de benedenverdieping bevinden zich de nokvolle 
zalen van Christoph Büchel; op de bovenverdieping vind je 
enerzijds de serene collectiepresentatie door Wim Lambrecht 
en zijn er anderzijds een aantal op het eerste zicht lege zalen. 
De lichten zijn gedoofd en er hangt een kille sfeer. Deze zalen 
zijn door Michael E. Smith ingenomen, of  liever gezegd, ze 
zijn door hem haast ontruimd.
 In een hoek van de middenzaal, de grootste op de verdie
ping, valt in het schemerlicht een afgeleefde, lichtkleurige 
sofa te ontwaren. Vanuit een andere hoek schijnt een laser
pointer over de lange zijde van de zaal op het meubelstuk. 
De laserstraal beweegt op en neer en tekent zo een lijnstuk 
op de sofa en een deel van de achterliggende muur. De zetel 
wordt door de lijn aan een zenuwslopend ritme steeds 
opnieuw uiteengereten. De rest van de enorme ruimte is 
onbehaaglijk leeg. Bezoekers begeven zich spontaan rich
ting de canapé, om het object van naderbij te bekijken. 
Eenmaal genaderd, krijgen ze ook andere kunstwerken te 
zien. De vlakbij gelegen overloop biedt doorzichten naar de 
inkomhal en de dakconstructie van Büchels Kongolese 
dorp. Bovenaan de vide die uitgeeft op de museumbalie, 
installeerde de kunstenaar twee koperen ovalen frames. Het 
is onduidelijk wat ze precies kadreren en waarom ze lichtjes 
schuin hangen. Als twee ogen staren ze naar de leegte 
boven de balie. Op de muur tegenover de kaders is in een 
hoek een koppel geknakte lijnen uit staal, bamboe en epoxy 
gemonteerd. Boven de Büchelexpositie, aan de verste muur 
van de lange smalle vide, zien we dan weer een sweatshirt 
hangen, waarop alweer een laserstraal nerveus op en neer 
beweegt. Een aanpalende donkere ruimte is volledig leeg 
gelaten, op een assemblage na. In het halfduister valt een 
omgekeerde badkuip te onderscheiden, waartegen een 
3Dgeprinte CTscan van een hond is gemonteerd. Beide 
objecten zijn vervaardigd volgens een reproduceerbaar pro
ces, het ene door middel van een mal, het andere via een 
printtechniek. De 3Dprint toont de buitenomtrek van de 
hond, die via lichaamsopeningen overgaat in ingewanden. 
Binnen en buiten vloeien in elkaar over; de ‘binnenkant’ 
van de afdruk van de hond is leeg – op de gedeeltelijke voor
stelling van ingewanden na. De massa van vlees en bloed is 
hier verworden tot een plastic schil die louter lucht omhult. 
De twee objecten worden in deze context twee lege contai
ners. Om de hoek, in de kleine verbindingsruimte naar de 
tweede grote zaal, staan twee werken vlak tegenover elkaar. 
Aan de ene zijde hangt een opgeblazen (kogel)vis, waarop 
een tweede mond is gemonteerd, waardoor de assemblage 
vaagweg op een masker begint te lijken. Bij de andere muur 
liggen twee plastic loopballen voor hamsters, die de kunste
naar volspoot met polystyreen. Het verstikkende gevoel dat 
in de overige zalen door de negatieve ruimte wordt uitge
drukt, komt hier in een ‘positieve’ vorm tot uiting. 
 Ook in de daaropvolgende grote zaal is het duister; enkel 
door de deuropeningen valt licht binnen. Het eerste van de 
drie werken in deze ruimte bestaat uit twee naast elkaar 
geplaatste schermen die een fragment tonen van een sur-
veillance video in een Amerikaans klaslokaal, waarover een 
geluidsband met een frequentie van 16000 Hz werd gemon
teerd. Dit geluid is onhoorbaar voor de meeste mensen 
ouder dan 24. Bezoekers die het kunnen horen, moeten de 
kwelling van de monotone en behoorlijk enerverende piep
toon doorstaan. Op de openstaande deur naar het depot ‘zit’ 
een sculptuur. Met een eetbord en een sportshort creëerde 
Smith een figuur met menselijke trekken, een gebochelde 
deurwachter die de bezoekers en het museumpersoneel 
observeert. Ertegenover staat in het binnenvallende licht 
een stapel van negen opgeblazen stekelige kogelvissen van 
verschillende afmetingen, als een totempaal. Het beeld 
werpt een lange dramatische schaduw op de vloer, wat het 
tactiele van de stekels benadrukt. Het laatste werk van de 
tentoonstelling, dat verscholen hangt in de trappenhal, is 
een macabere assemblage van zestien niet zo perfect opge
zette spreeuwen. Ze vormen een teken, een horizontaal 
gelegde ‘X’ met een verticale streep erdoorheen. De beteke
nis van dit teken moeten we raden, al suggereert de positie 
boven de deurpost dat het om een politiek of  religieus sym
bool gaat. Anderzijds doet de eenvoudige vorm evenzeer 
aan een graffiti tag denken, waarmee de kunstenaar op het 
einde van de expositie zijn territorium markeert.
 In vijf  zalen toont Michael E. Smith slechts elf  sculpturen 
of  installaties. De nagenoeg lege zalen staan in contrast met 
de doorgangen, waar telkens meerdere werken samenko
men en interageren. De afwisseling tussen ‘dilutie’ en ‘com
pressie’ ritmeren de presentatie. In combinatie met de ner
vositeit van de bewegende laserstralen en de pieptoon 
veranderen de zalen en objecten in een pulserend geheel, 

waarbij de bezoeker van werk naar werk wordt gestuwd. 
Banale objecten zoals een sofa, streatwear, opgezette kogel
vissen of  een badkuip – die door hun enscenering doen den
ken aan raadselachtige lynchiaanse motieven – weet 
Michael E. Smith met elkaar te verbinden door zelfbewust 
alle middelen van de tentoonstellingsscenografie in te zet
ten: het uitstippelen van routes, het sturen van de blik door 
middel van belichting… De tentoonstelling vertoont daar
mee een strakke structuur, die anderzijds niets afdoet aan de 
conceptual haze waar Smith prat op gaat. De objecten eisen in 
deze presentatie nadrukkelijk aandacht voor hun vormelijke 
compositie, terwijl ze tegelijk een potentieel grote metafori
sche kracht hebben of  kunnen worden begrepen als indrin
gende consumptiekritiek. Op een tegendraadse wijze aan
vaardt Smith het museum als speelveld. Hij brengt de 
bezoeker in vertwijfeling door met zijn objecten een enorme 
leegte in het museum te openbaren. Louis De Mey

p Michael E. Smith, tot 1 oktober in het S.M.A.K., Jan Hoet
plein 1, 9000 Gent (09/240.76.01; smak.be).

David Hockney, Centre Pompidou. Weinig schilders 
hebben zo complexloos geluk verbeeld als David Hockney. 
Licht en vrolijkheid overheersen op de overzichtstentoon
stelling die van Londen over Parijs naar New York reist. ‘My 
whole life / was like a picture of  a sunny day’, zingt de 
Amerikaanse band Sleater Kinney in het maatschappijkriti
sche nummer Modern Girl uit 2005, en hetzelfde lijkt van 
toepassing op het leven van de tachtigjarige Britse schilder. 
Alles wat hij heeft gemaakt getuigt van plezier – aangevuld 
met ironie, maar zonder veel scepsis. Hij leek zich nauwe
lijks te bekommeren over de vele problemen en onrecht
vaardigheden in de wereld, of  bleef  er zelfs over in het onge
wisse. Waarom zou het schaamtelijk zijn, in de kunst of  in 
het leven, om geluk te verkiezen?
 Hockney lijkt de schilder die Instagram (en het me, myself  
and Itijdperk) heeft aangekondigd: hij schildert realistische 
kiekjes, en maakt snapshots van wat zich voor zijn neus 
afspeelt, thuis, op het terras, in het zwembad, in de tuin, in 
de slaapkamer – met vrienden, huisdieren, familieleden of  
celebrities. Over Man Stood in Front of  his House with Rain 
Descending (The Idiot) – een werk uit 1962 dat deel uitmaakt 
van de S.M.A.K.collectie, maar dat op de retrospectieve 
afwezig is – schreef  Geert Bekaert in 1971 in Openbaar 
kunstbezit: ‘We mogen geredelijk veronderstellen dat het, 
zoals in bijna alle werken van Hockney, om een alledaags 
feitje uit zijn persoonlijke leven gaat dat historische allures 
wordt aangemeten. Hockney zouden we de historieschilder 

van de onhistorische mens kunnen noemen.’ Het is als 
schilder die de kunstgeschiedenis kent maar ook relativeert, 
dat Hockney verbazingwekkende dingen heeft gedaan, in de 
eerste plaats omdat hij technische of  artistieke problemen 
met een unieke flair heeft omzeild.
 Op de chronologisch geordende tentoonstelling blijkt dat 
al in de eerste zaal, waar het jeugdwerk toont hoe Hockney, 
als kunststudent in Bradford in de jaren vijftig, zich het 
Britse sociaalrealisme toeeigent, door het feller, kleuriger 
en zonniger te maken. Eenmaal aan het Royal College of  
Art in Londen raakt hij beïnvloed door het werk van Bacon. 
Het is grappig om te zien hoe Hockney van diens getormen
teerde beeldtaal van verwrongen gezichten en deels wegge
vaagde lichamen iets frivools maakt – in cartooneske en 
satirische werken die vol zelfspot zitten, zoals I’m in the 
Mood for Love of  de gravure Myself  and my Heroes, waarop 
de kunstenaar zichzelf  naast Gandhi en Whitman plaatst. 
In 1961 bezoekt Hockney de Verenigde Staten. Die reis 
vormt voor hem niet zozeer een revelatie als wel een revolu
tie, op artistiek maar ook op persoonlijk vlak, want in 
Amerika is homoseksualiteit geen taboe zoals in Engeland. 
Hockney is een van de vele naoorlogse Europese kunste
naars en intellectuelen die zich in de VS bevrijd voelen – van 
maatschappelijke voorschriften, van academische genre
conventies en gewoon ook van de druk van de geschiedenis. 
Hij brengt er verslag van uit in A Rake’s Progress: A Graphic 
Tale Comprising Sixteen Etchings. Als geheel, gemaakt tussen 
1961 en 1963, doet deze reeks etsen denken aan het aller
eerste album van Kuifje uit 1930, waarin Hergé zijn strip
held naar de SovjetUnie stuurt. Het is een vergelijking die 
vooral op vormelijk vlak opgaat, omdat Hockney net als 
Hergé tijdens het maken van dit reisverslag een stijl ontwik
kelt of  eerder ontdekt. Met A Rake’s Progress maakt hij pro
gressie als kunstenaar, en op het eind ligt de weg open naar 
de schilderijen die hem wereldberoemd maken, geschilderd 
niet zozeer in een klare lijn (zoals bij Hergé), maar in klare 
vlakken, waarmee plekken en personen zo helder en duide
lijk worden dat ze iets schematisch en soms ook iets abstracts 
krijgen. Dat is wat Hockney langs de westkust en in 
Californië ontdekt, of  juister, bevestigd ziet: kunst hoeft niet 
te gaan over moeilijkheden of  aporieën, en het maken van 
kunst hoeft evenmin een worsteling te zijn. Anxiety of  influ-
ence is een uiting van onvermogen, en van blindheid voor 
wat zich aanbiedt, in de kunstgeschiedenis, in het werk van 
collega’s, of  in technologie. Zijn beroemdste schilderij, A 
Bigger Splash uit 1967, vat dat samen: de polychrome en 
onverstoorbare eenvoud van Matisse wordt ingezet om een 
villa met zwembad langs de west coast weer te geven, terwijl 
het opspattende water superieur toont dat in het geklieder 
van Pollock wel degelijk iets herkend kan worden – de zicht
bare wereld is zo breed en omvangrijk dat het schilderen 
van pure abstractie onmogelijk is; altijd wordt er verwezen 
naar iets dat bestaat. Het is geen toeval dat Clement 
Greenberg, spokesperson van het abstract expressionisme, 
gechoqueerd was naar aanleiding van een Amerikaanse 
tentoonstelling van Hockney in 1968, en oordeelde: ‘This is 
no art for a serious gallery.’ Hockney hield niet alleen reke
ning met artistieke ontwikkelingen, maar zag ook de moge

Michael E. Smith

installatie S.M.A.K., Gent, 2017
foto’s: Dirk Pauwels

David Hockney

Savings and Loan Building, 1967 
collectie Smithsonian American Art Museum, Washington

John van de Rijdt
overzicht 40 jaar schilder- en drukwerk 

6 t/m 22 oktober 2017

Ateliers BaZtille, Rokkeveenseweg 46 C, 2712 XZ Zoetermeer

Licht zoekt Materie
www.ateliersbaztille.nl
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lijkheden van de fotografie, die volgens hem geen bedrei
ging vormde voor de schilderkunst. Daarom is A Bigger 
Splash door een brede crèmekleurige rand omgeven, zoals 
een polaroidfoto – kijk, lijkt Hockney te zeggen: acrylverf  op 
een doek van bijna 2,5 meter op 2,5 meter, dat is pas een 
venster op de wereld, dat kadert ervaringen beter, scherper 
en echter dan om het even welke foto. En ook voor architec
tuur had hij oog, zoals blijkt uit het laconieke Savings and 
Loan Building, eveneens uit 1967, waarin de repetitie van 
een glasgevel door palmbomen doorbroken wordt.
 De tentoonstelling in Parijs bereikt samen met Hockneys 
oeuvre een hoogtepunt in de vijfde zaal, gevuld met dubbel
portretten uit de jaren zeventig. Het gaat telkens om twee 
mensen in een interieur, gescheiden door een raam of  een 
spiegel, waardoor de buitenwereld binnenbreekt – een 
intrusie die in de tentoonstellingsarchitectuur herhaald 
wordt met lange vensters die tussen de schilderijen door 
zichten bieden op Parijs. My Parents uit 1977 is ontroerend: 
de moeder kijkt een beetje zorgelijk naar haar schilderende 
zoon; de vader houdt zich schijnbaar afzijdig en leest in Art 
and Photography van Aaron Scharf  uit 1968. In de kast in 
het midden liggen een boek over Chardin en enkele delen 
van de Recherche van Proust; in de spiegel, naast een vaas 
met tulpen, is De doop van Christus van Piero della Francesca 
zichtbaar, boven een stuk van een schilderij van Hockney 
zelf. Onverschrokken worden kunst en leven op elkaar 
betrokken; de kunstgeschiedenis heeft geen monumentaal 
aura meer, en draagt vooral bij tot de constructie van emo
tionele verbanden en culturele betekenissen waarmee de 
schilder zijn ouders portretteert, en zichzelf  als kunstenaar 
neerzet.
 ‘Foto’s vervelen me, want de textuur is altijd hetzelfde’, 
zegt Hockney in een van zijn vele interviews. ‘En je brengt je 
eigen tijd mee naar een schilderij, terwijl een video tijd aan je 
oplegt – dat is de zwakte van het medium.’ Toch heeft 
Hockney vanaf  de jaren tachtig geprobeerd om de fotografie 
boven zichzelf  uit te tillen, waardoor hij minstens gedeelte
lijk afscheid heeft genomen van de schilderkunst, zoals ook 
in de laatste tentoonstellingszalen duidelijk wordt. De resul
taten – composities waarin mensen worden geportretteerd 
door een grid van polaroids, of  zijn versie van de vier seizoe
nen, samengesteld uit vier keer negen digitale videoscher
men – zijn boeiend, maar ze hebben lang niet de directe en 
de virtuoze kracht van de schilderijen. Het is de paradox die 
iedereen met een Instagramaccount kan herkennen: om de 
lichte grootsheid van het dagelijks leven in de verf  te zetten, 
is niets beter geschikt dan de oude zwaarte van de schilder
kunst. Christophe Van Gerrewey

p David Hockney, tot 23 oktober in Centre Pompidou, Place 
Georges Pompidou, Parijs (01/44.78.12.33; centrepom 
pidou.fr).

WeerZien

25!DE PON T MUSEUM    

16 sep tm18 feb

David Hockney

My Parents, 1977
collectie Tate Modern, Londen
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Wim Delvoye, Musée Tinguely. Tot 1 januari loopt in 
Musée Tinguely een retrospectieve van Wim Delvoye, die 
eerder in MUDAM in Luxemburg was te zien. Clichés over 
zijn werk worden in de catalogus en de zaalteksten gewillig 
gereproduceerd. ‘De kunst van Delvoye’, zo staat er, ‘is 
geworteld in zijn Vlaamse afkomst, getypeerd door liefde 
voor traditie, ambachtelijkheid en ingenieurskunst, gecom
bineerd met openheid voor de wereld, levendige verbeelding 
en utopisme – zoals ook aanwezig in de werken van Vlaamse 
kunstenaars als James Ensor, Paul Van Hoeydonck en 
Panamarenko. Tegelijkertijd is Delvoye een kunstenaar 
voor wie grenzen betekenisloos zijn, en daarom werkt hij 
samen met internationale ambachtslui in Indonesië, China 
of  Iran.’ Als Delvoye deze zinnen niet zelf  heeft geschreven, 
dan heeft hij ze directeur Roland Wetzel en curator Andres 
Pardey in elk geval ingefluisterd. Zijn cynische aanpak – 
alles wat over kunst en de wereld beweerd kan worden 
berust op commercie, marketing, strategie en onwaarach
tigheid – wordt zonder distantie als vanzelfsprekend gepre
senteerd, waardoor het nauwelijks nog opvalt wat er pre
cies aan de gang is. Wat wel duidelijk wordt, is hoe beperkt 
dit oeuvre is – wat omvang betreft (niet meer dan vier zalen 
zijn gevuld, en toch lijkt het overzicht min of  meer com

pleet), maar ook op methodisch vlak. In de catalogus wordt 
Delvoye geprezen door de nietzscheaanse filosoof  Michel 
Onfray, omdat hij het aandurft een persoonlijke stijl te heb
ben en te houden, en op die manier ontsnapt aan de ver
plichting tot vernieuwing. Volgens Onfray fabriceert 
Delvoye aan de lopende band oxymorons, door tegengestel
de termen of  objecten te combineren zonder dat dit ergens 
toe leidt, behalve tot amusement en plezier. 
 Lachwekkend wordt het inderdaad wanneer op de ten
toonstelling de kindertekeningen tevoorschijn komen – in 
1989 voor het eerst te zien in Rotterdam in Galerie Bébert, 
en in 2003 werden ze in boekvorm gepubliceerd onder de 
titel Early Works (1968-1971). Ze zijn dus zogezegd gepro
duceerd door Delvoye, geboren in 1965, nog voor hij zes 
jaar oud was. In de catalogus beroept Sofia Eliza Bouratsis 
zich op Freud, die beweerde dat het verlangen naar kennis 
zich voor het eerst voordoet op het moment dat ook de sek
sualiteit van een kind zich manifesteert – precies tussen het 
derde en zesde levensjaar! Ze beschouwt de tekeningen 
daarom als ‘een heel onverwachte en eloquente manier van 
de jonge kunstenaar om de creatieve vrijheid te demonstre
ren van een autonoom subject, of  het nu om een kind gaat, 
een kunstenaar of  een onderzoeker.’ Argwaan over de 

Jean Tinguely 

Grosse MétaMaxiMaxiUtopia, 1987 
collectie Musée Tinguely, Basel

Wim Delvoye

Cloaca New & Improved, 2001

zeeburgerpad 53, 1019 AB amsterdam  www.pakt.nu

David Bernstein
monique ijsseldijk P/////AKTPOOL                    

Thinging  5

10  Sep 8  Oct  2017
Opening 9  Sep  20 24 hrs  
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Tentoonstelling:
Van Eyck en Bureau Europa:

Marres: 

30.08
—29.10

30.08
—26.11

The Materiality of the Invisible 
verbindt hedendaagse kunst 
met hedendaagse archeologie. 
De tentoonstelling spreidt zich 
uit over drie kunstinstellingen 
in Maastricht: Van Eyck, 
meervoudig instituut voor 
beeldende kunst, ontwerp en 
reflectie, Marres, Huis voor 
Hedendaagse Cultuur en 
Bureau Europa, platform voor 
architectuur en design

janvaneyck.nl  /  marres.org   /  bureau-europa.nl This project has been funded with support from the European Commission

8 September — 5 November 2017

o p e n i n g 
7 September, 5 — 8pm

A  T a l e  o f  a  T u b
www.a-tub.org

Justus van Effenstraat 44, 
Rotterdam

D E L I R I U M  & 
D E S T I N Y

(states of visionary intimacy)

VON DA AN

RÄUME, WERKE, 
VERGEGENWÄRTIGUNGEN 
DES ANTIMUSEUMS 
1967 – 1978

13. September 2017 
 bis 18. Februar 2018 

Museum Abteiberg und 
altes Städtisches Museum 
Mönchengladbach,
Bismarckstraße 97

www. museum-abteiberg.de
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authenticiteit van deze vroege werken komt niet bij haar 
op, hoewel verschillende tekeningen eenduidig zijn terug te 
brengen tot werk van decennia later. In een interview uit 
2010 (De Witte Raaf  nr. 147) zegt Delvoye over een vroege 
tentoonstelling: ‘Ik liet de mensen twijfelen of  ik dom of  
slim was. Ook als je het werk in beschouwing nam, kon je je 
afvragen of  ik het meende of  niet.’ Het antwoord doet er 
nauwelijks toe: ofwel geloof  je Delvoye, en dan bewijzen de 
kindertekeningen dat hij reeds een visionair genie was toen 
hij nog in de luiers lag, ofwel geloof  je hem niet, en dan is hij 
een bedrieger die de notie van genialiteit en artistieke voor
bestemming zogezegd kritisch ontmaskert. Er is niemand 
die daar slimmer van wordt, en het verlangen naar kennis 
wordt er enkel door gefrustreerd.
 Vermoedelijk omdat het gaat om momenten die aan de 
ijzeren greep van de nv Delvoye ontsnappen, biedt deze 
expositie toch een aantal verrassingen. Ze doen zich een
voudigweg voor omdat de tentoonstelling plaatsgrijpt in 
Musée Tinguely, een gebouw van Mario Botta uit 1996 dat 
is gevuld met werk van de Zwitser Jean Tinguely (1925
1991). Delvoye met Tinguely verbinden lijkt vergezocht. 
Ook in de zaalteksten wordt er niet over verwantschap 
gespeculeerd, maar het blijft wel zo dat Delvoye door het 
museum is uitgenodigd, en dat een paar van zijn werken 
tussen de vaste collectie zijn gezet, zoals Etui pour une 
Mobylette uit 2004, dat prijkt tussen een aantal van 
Tinguely’s fiets en bromfietsconstructies. Bovendien is de 
eerste en grootste zaal voor de helft gevuld met werk van 
Delvoye, en voor de andere helft met bouwsels van de 
Zwitser. Zo komt haast toevallig Cloaca New & Improved 
(2001) parallel te staan naast Grosse Méta-Maxi-Maxi-
Utopia (1987) van Tinguely. Deze sculptuur – 17 meter 
lang, 8 meter hoog, en opgebouwd uit onder meer wielen, 
metalen restafval en een houten paard – is de grootste die de 
kunstenaar ooit maakte, en de enige die betreden kan wor
den, via trappen en balkons. Door op voetknoppen te druk
ken wordt het gigantische ding in beweging gezet, hoewel 
het zoals steeds bij Tinguely gaat om rotaties die nergens toe 
leiden. ‘Van zodra ik schroot aanraak – c’est la magie!’ zo 
vatte hij zijn poëtica vol zelfvertrouwen samen. Ook de 
stront producerende Cloaca van Delvoye heeft iets magisch, 
hoewel eveneens het omgekeerde gezegd kan worden, 
omdat de mens er vooral onttoverend tot een machinaal 
spijsverteringsproces wordt herleid. Wat beide werken ech
ter gemeen hebben is dat het om machines gaat die vol
strekt nutteloos blijven, niet alleen omdat ze niets voort
brengen dat echt waardevol is (hoewel de stront van Delvoye 
te koop is), maar ook omdat ze nauwelijks gedachten of  
interpretaties uitlokken. In het beste geval brengen ze een 
glimlach teweeg – van een kind dat gefascineerd naar de 
ronddraaiende wieltjes van de Grosse Méta-Maxi-Maxi-
Utopia kijkt, of  van een volwassene die in de Cloaca ziet hoe 
zowel de mens als de kunst tot het allerlaagste worden 
teruggebracht. Christophe Van Gerrewey

p Wim Delvoye, tot 1 januari 2018 in Musée Tinguely, Paul 
SacherAnlage 2, 4002 Basel (061/681.93.20; tinguely.ch).

Beeldende kunst – terugblik
Collectiepresentatie in het Rijksmuseum: New Realities. 
Fotografie in de 19de eeuw. Toen François Arago in 1839 
de uitvinding van de fotografie aan de Franse Senaat pre
senteerde, prees hij vooral de mogelijkheden die de techniek 
voor de wetenschap en de handel zou kunnen bieden. En 
hoewel er vanaf  het begin ook kunstenaars mogelijkheden 
zagen voor artistieke experimenten, was fotografie de eerste 
zestig jaar voor het grote publiek vooral een manier om een 
nieuwe, handzame blik op de wereld te bieden, van ver en 
dichtbij.
 Pas honderd jaar na Arago’s toespraak zou er een eerste 
fototentoonstelling komen in een kunstmuseum, het New 
Yorkse Museum of  Modern Art. Kunstmusea en verzame
laars hielden de techniek lang op een afstand. Pas in 1989, 
ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de 
fotografie, organiseerde het Amsterdamse Rijksmuseum 
háár allereerste fototentoonstelling, onder de titel Fotokunst 
19de eeuw. Kort daarop werd begonnen met het officieel 
opzetten van een eigen fotoverzameling. Het betekende de 
voltooiing van een emancipatieproces waarbij, volgens de 
organisatoren, ‘de foto’s als kunstwerk getoond werden’ en 
de ‘artistieke intentie en de originaliteit van visie bij de kun
stenaar’ doorslaggevend waren. In 1996 vond een tweede 
fototentoonstelling plaats, voor het eerst van de eigen negen
tiendeeeuwse collectie, waarbij de canon van Nederlandse 

en internationale kunstfotografen werd gepresenteerd. 
Vandaag is het tijd voor een andere benadering van die – 
inmiddels uitgebreide – verzameling. Nu foto en kunsthisto
rici zich steeds meer interesseren voor niet als kunst bedoel
de beelden, verbreedt ook het Rijksmuseum de blik.
 New Realities, de huidige tentoonstelling van de eigen 
negentiendeeeuwse fotocollectie, wil nagaan ‘hoe fotogra
fie functioneerde, gebruikt werd en werd bekeken, en haar 
weg vond in de negentiende eeuw’. De introductie in de eer

ste zaal belooft dat alle toepassingen waardoor de fotografie 
‘een revolutie in de beeldcultuur ontketende’ aan bod zullen 
komen in de tentoonstelling. Evident is dat niet: de collectie, 
van in totaal zo’n 150.000 foto’s, is met het vooruitzicht 
van deze tentoonstelling weliswaar aangevuld en uitge
breid, maar het fundament ervan bestaat uit verzamelingen 
kunstzinnige, esthetische en soms fototechnisch interes
sante foto’s; zeker niet alle soorten fotografie zijn erin verte
genwoordigd.

Johann Heinrich Schönscheidt 

Spoorbrug over de Lek bij Kuilenburg (Culemborg), 1868, collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Sherburne Wesley Burnham (Lick Observatory) 

Total Eclipse of  the Sun, ca. 18731893
collectie Rijksmuseum, Amsterdam

ZONDAG 01.10
11-18:00

GENT
MATIN33S
OPEN GALERIES & OFF-SPACES
WWW.GENT-MATINEES.BE

SLEEP BETTER TONIGHT

anoniem (Frankrijk) 

Een masturberende vrouw, ca. 18551860, stereofoto
collectie Rijksmuseum, Amsterdam

Anna Atkins 

uit: Photographs of  British Algae, 18431853, 
boek met 307 cyanotypieën

collectie Rijksmuseum, Amsterdam (aankoop met steun van de BankGiro 
Loterij, de Familie W. Cordia/Rijksmuseum Fonds en het Paul Huf  Fonds/

Rijksmuseum Fonds)
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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 herzlichts ein zur der Ausstellung

CONFRONTATION
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Vernissage: 09/09/2017 van 15:00 – 18:00
Expo: 10/09/2017 – 07/01/2018

Ezelstraat 62, 8000 Brugge

+ 32 498 75 43 37
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info@erasut.be
www.erasut.be
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of op afspraak

www .
extracity.org
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12 .
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PJOTR MULLER
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16.09.2017 – 14.01.2018
www.krollermuller.nl
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De expositie opent met een verrassing. ‘Anna’ staat er in 
grote letters op de muur van de eerste zaal. Anna, dat is 
Anna Atkins, de ‘eerste vrouwelijke fotograaf ’, die vanaf  
1843 tot 1853 werkte aan haar twintig boeken met blauw
drukken van algen, stuk voor stuk unica. Het Rijksmuseum 
kocht onlangs een mooi exemplaar. Als een relikwie ligt het 
opengeslagen op een willekeurige, helderblauwe pagina 
met de afdruk van een alg; de 306 andere platen zijn gere
produceerd en hangen naast elkaar aan de wand. Een 
beknopte wandtekst verhaalt over Atkins’ interesse in bota
nie en haar streven om een nieuw verschenen handboek te 
illustreren met de pas ontwikkelde blauwdruktechniek. De 
blauwdrukken zijn beeldschoon… maar wat is er zo bijzon
der aan die algen, wie kreeg de foto’s in handen, wat omvat
te dat pas geschreven handboek precies? Op die vragen 
betreffende het ‘gebruik’ en ‘functioneren’ van fotografie 
blijft de tentoonstelling het antwoord schuldig. Ze spoort 
ons enkel tot adoratie aan.
 Ook in de volgende zalen houdt de esthetische, haast mys
tieke benadering van de foto’s de overhand. Bij de 
‘Portretten’ heeft het museum prachtige kastjes gemaakt 
die de van nature sterk spiegelende daguerreotypieën ont
spiegeld tonen. Nog nooit waren deze portretten zo mooi 
uitgelicht. En dat is juist het probleem. De spiegelende meta
len plaatjes waarop het beeld werd afgedrukt waren om te 
koesteren, jezelf  in te spiegelen, want alleen onder een 
bepaalde hoek verscheen de beeltenis. Nu zien we de foto’s 
zoals de negentiendeeeuwer de objecten zeker nooit te zien 
kreeg. Hoe dat wonder op die gevoelige plaat ontstond, blijft 
eveneens een mysterie voor de bezoeker: over de materiële 
werkelijkheid van de fotografie – technische materialen, 
camera’s en chemicaliën – verneemt hij niets.
 In de grote zalen met ‘Functionele fotografie’ en ‘Rond de 
wereld’ worden we overstelpt met toepassingen en verschij
ningsvormen van de fotografie in de negentiende eeuw. Een 
ingeplakte foto van een geweer in een catalogus van een 
wapenfabrikant uit 1867, prachtige foto’s van bouwwerk
zaamheden en nieuwe constructies zoals de brug bij 
Culemborg, en foto’s van de oppervlakte van de maan uit 
1900, soms van bekende, soms van onbekende namen, ze 
zijn er allemaal; maar ze worden steevast gepresenteerd als 
unieke kunstwerken in smetteloze vitrines en passepar
touts, zeker niet als gebruiksvoorwerpen.
 In de zaal ‘High and low’ gaat de collectietentoonstelling 
ten slotte helemaal in de fout. Zoals Ann McCauley duide
lijk heeft gemaakt in haar boek Industrial Madness (1994) 
groeide de commerciële fotografie in Parijs tussen 1848 en 
1871 exponentieel. Boven de toonbank kocht de negentien
deeeuwse liefhebber portretten, landschappen, stereofoto’s 
en academische naakten, ónder de toonbank en aan de 
huisdeur was er een levendige handel in erotica. Een onder
werp om over uit te pakken in dit deel van de tentoonstel
ling, ware het niet dat het Rijks nauwelijks erotische (ste
reo)fotografie bezit, dat paste niet in de keurige 
verzamelingen. In plaats van het hiaat te dichten of  min
stens te vermelden, toont het museum hier alleen een paar 
academische naakten, en schrijft dat fotografische porno
grafie in de negentiende eeuw ‘streng werd vervolgd’. Alsof  
het daarom niet zou bestaan. Een anonieme stereofoto van 
een masturberende vrouw is, als eenzame vertegenwoordi
ger van een van de grote toepassingsgebieden van fotogra
fie in de negentiende eeuw, alleen in de catalogus te zien.
 Bij de afsluiting met ‘Snapshots’ is het museum weer op 
bekend terrein. Deze zaal vertoont qua inhoud en benade
ring raakpunten met de eerdere collectietentoonstelling 
over de fotografie van de twintigste eeuw, Modern Times 
(20142015). Zeldzame foto’s, gemaakt door kunstenaars 
en schrijvers met hun eerste eigen camera’s: het is een 
gebied waar het museum zich op zijn gemak voelt. De zo 

stellig omarmde revolutie in de beeldcultuur is voor het 
Rijks nog steeds vooral een revolutie van de kunstminnende 
elite. Joke de Wolf

p New Realities. Fotografie in de 19de eeuw, 17 juni – 17 sep
tember, Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX 
Amsterdam (020/674.70.00; rijksmuseum.nl).

Vormgeving
Ado Chale. Alchemist, artisan, designer. Sinds 18 
augustus loopt in BOZAR een tentoonstelling over het werk 
van de Belgische designer Ado Chale, die in 1928 onder de 
naam Adolphe Pelsener werd geboren. Voor het eerst kan 
het bredere publiek kennismaken met zijn wereld van dure 
en perfect afgewerkte meubelstukken, van fonkelende 
salontafels met monumentale tafelbladen, en van sierobjec
ten waarvan de uitstraling wordt gedomineerd door de 
expressiviteit en luister van halfedelstenen en kunstig 
metaalgietwerk. De tentoonstelling is het resultaat van een 
samenwerking tussen BOZAR en de familie Chale, met kun
stenaarsdochter Ilona Chale als curator. Ze gaat vergezeld 
van een 360 bladzijden tellende catalogus, samengesteld en 
uitgegeven door de familie (Aparté, 2017).
 Gedreven door een passie voor mineralogie, en met een 
uit zijn voegen barstende verzameling, opent het echtpaar 
Adolphe Pelsener en Huguette Schaal (19292011) in 
1960 in de Livornostraat te Brussel een boetiek onder de 
naam Chale (een verfransing van de familienaam van 
Huguette). De zaak, die ook exclusieve juwelen aanbiedt, 
wordt gefrequenteerd door de Brusselse beau monde en krijgt 
kort na opening zelfs bezoek van het koningspaar. Slechts 

luttele jaren later, in 1966, verhuist Ado Chale, zoals hij 
zich laat noemen, al naar een imposant herenhuis op de 
Louizalaan. Het pand wordt door de Brusselse architect 
André Jacqmain (19212014) in samenwerking met kera
mist en beeldhouwer Pierre Culot (19382011) van boven 

COLLECTIE 
F O N T I E R
VEILING 11 OKTOBER 

EXPO 5 6 7 8 OKTOBER

V E I L I N G H U I S 
B E R N A E R T S
Verlatstraati16-22
2000 Antwerpen 
+32 (0)3  248 19 21
www.bernaerts.be      
info@bernaerts.be

Jaak Fontier, een bescheiden reus wat betreft de studie van 
Vlaamse abstracte naoorlogse kunstenaars zoals Luc Peire, 
Gilbert Swimberghe, Amedée Cortier, Dan van Severen, 
Gilbert Decock... was scherpzinnig kunstcriticus, bezie-
ler van ’raakl� n’ midden jaren ’50 en de stuwende kracht 
achter de eerste drie Brugse Triënnales.
 
De verzameling is even boeiend en geschakeerd als de 
man zelf. Op zoek naar schoonheid, eerl� kheid, puurheid, 
zeggingskracht en verbeelding weerspiegelt de catalogus 
met ca. 150 schilder� en, prenten, tekeningen en sculpturen 
’s mans eigenheid. Naast werk van bovengenoemden ook 
Gaston de Mey, Marc Mendelson, José Vermeersch, Robert 
Devriendt & Willy De Sauter, om er maar enkele te noemen. 

zicht op ‘Ado Chale. Alchemist, artisan, designer’, BOZAR, Brussel. Foto: Maxime Prananto

Ado Chale bij een Lunairtafelblad, gegoten in aluminium en getooid met 
bolsculpturen in brons, 2013. © Didier Delmas
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tot onder omgebouwd tot galerie en kunstenaarswoning. 
Ook het private gedeelte wordt opengesteld, als verlengstuk 
van de galerie, en het cliënteel wordt onthaald door 
Huguette in de dubbelrol van gastvrouw en uitbaatster. 
Chales eigen creaties worden er geflankeerd door sculptu
ren (van onder anderen Olivier Strebelle en Jacques 
Moeschal), schilderijen, juwelen en preciosa, en hij omringt 
er zich met een uitgelezen vriendenkring van kunstenaars, 
architecten en bewonderaars. Zo wordt zijn droom realiteit: 
‘L’art de vivre avec l’art’.
 Als meubelmaker is Ado Chale een late autodidact. Pas 
na zijn dertigste begint hij, in de kelder van de boetiek, te 
experimenteren met het samenstellen van gebroken stuk
ken steen. De fascinatie van de verzamelaar voor halfedel
stenen en edele materialen (marcasiet, agaat, hematiet en 
rookkwarts, maar ook gefossiliseerd hout, parelmoer en 
ivoor, en in crisistijd knopen en peperbolletjes), die hij eerst 
in Europa en daarna over de hele wereld (Arizona, 
Afghanistan, Madagaskar) gaat zoeken, maakt de drang in 
hem los om iets met die materialen te doen. Steeds meer 
oppervlakken in diverse vormen en formaten bedekt hij 
door middel van een zelf  ontwikkelde techniek verwant aan 
mozaïek en terrazzo: granulaten worden verzaagd, ingego
ten in hars, en vervolgens wordt het geheel gepolijst en 
afgewerkt. Het pas uitgevonden epoxyhars dient als vulspe
cie, waardoor grotere oppervlakken en een onberispelijk 
esthetisch resultaat mogelijk worden. Later zal hij zijn palet 
uitbreiden met massief  gietmetaal (aluminium, brons).
 In het Paleis voor Schone Kunsten wordt de bezoeker van 
de in daglicht badende Salle de Sculpture naar de duistere 
Salle de Conférence (de huidige Foyer 4) geleid om er zich in 
de ‘wereld van Chale’ te laten onderdompelen. Meteen word 
je geconfronteerd met de vele kleurrijke, glanzende, meestal 

ovale tafelbladen van ruim twee meter breed, die deels over
lappend tegen de wand zijn opgesteld. Ook het monumen
tale tafelblad in gietaluminium met goutte d’eaumotief  glin
stert onder het spotlicht. Algauw wordt duidelijk dat het 
Chale niet te doen is om de ruimtelijkheid, de betekenisla
gen of  conceptuele dimensies van een meubel, en evenmin 
om de constructieve dimensie. Alle nadruk ligt op het preci
euze oppervlak – stralend, kostbaar, verfijnd, gezocht. 
Eerder dan tot de meubelkunst of  het design behoort zijn 
werk tot het artisanaat: elk pronkstuk is het resultaat van 
meticuleus, onreproduceerbaar handwerk.
 De tentoonstellingsarchitectuur van Richard Venlet lijkt 
dit te onderstrepen. De werken staan elegant opgesteld op 
een verhoogde vloer die langs de wanden loopt. Door deze 
brede sokkel te bekleden met zwart tapijt worden de meestal 
zware en donkere tafelpoten aan het oog onttrokken en 
wordt de aandacht nog exclusiever gericht op de decoratie
ve tafelbladen. Dit effect benadrukt een typisch kenmerk 
van de Chaletafel: terwijl het blad uniek is, hebben de poten 
vrijwel steeds dezelfde vorm. Het standaard onderstel, dat 
tot vervelens toe zowat elk tafelblad schraagt, bestaat uit 
drie forse, rechthoekige kolommen die op halve hoogte door 
drie even forse horizontalen zijn verbonden. Het tafelblad 
wordt er gewoon op gelegd en vastgeschroefd. Het organi
sche, ‘biomorfe’ onderstel dat Chale een enkele keer toepast, 
tracht aan die ondergeschikte rol te ontsnappen, maar de 
poging komt krampachtig over.
 Het geeft de indruk dat Chales meubels niet wezenlijk ver
schillen van zijn sierobjecten – bollen bekleed met parel
moer of  onyx, of  een indrukwekkend brok kwarts of  zand
steen dat zo van de groeve op een sokkel lijkt beland. Het 
meubel is hier niet op de eerste plaats een uiting van functi
onaliteit, vormgeving of  productietechniek, maar een vehi

kel. Het gaat bovenal om het tentoonspreiden van het 
bewonderde materiaal als decoratief  oppervlak. De obsessie 
voor de minerale grondstof  en het monomane veredelings
proces dat Chale erop loslaat, overheerst alle andere aspec
ten. 
 Op het eerste gezicht lijkt Chale een uitzonderlijke figuur, 
maar hij is duidelijk ook een kind van zijn tijd. De meest 
typerende kenmerken van zijn werk vindt men ook terug in 
goedkoper, seriematig vintage meubilair: zijn geprefereerde 
techniek in de talloze mozaïektafels die de markt overspoel
den vanaf  de jaren vijftig, de afgeronde vormen bijvoor
beeld in de ‘kidney bean’ salontafels. Objecten van Chale 
onderscheiden zich van de massa door één enkele, krachti
ge eigenschap: telkens zijn handgeselecteerde, ‘halfedele’ 
materialen verwerkt tot een unicum van exquise hand
werk. Het is deze eigenschap die hun opname in prestigieu
ze collecties over heel de wereld verklaart.
 Ongetwijfeld inspireerde dit veredelingsproces tot het eer
ste predicaat in de tentoonstellingstitel Ado Chale. Alchemist, 
artisan, designer. Veredeling is immers de diepste wens van 
de alchemist, en met hem deelt Chale ook de eigenzinnige 
verbetenheid van de autodidact. Ook het tweede predicaat, 
artisan, is op Chale van toepassing, met als voorbehoud dat 
Chale geen doorsnee ambachtsman is: hij is een artisan de 
luxe – een figuur die zijn eigen belevingswereld schept, als 
het ware buiten categorie, waarin hij en zijn entourage 
kunnen vertoeven en waarvan ze kunnen genieten.
 Het laatste epitheton ‘designer’ roept wel vragen op. 
Chale is geen designer in de eigenlijke zin: beschouwd als 
vormgevend ontwerp blijft zijn werk middelmatig. Het is 
dan ook vreemd dat BOZAR deze bescheiden tentoonstel
ling aankondigt als opvolger van de in 2012 gehouden, 
groots opgezette overzichtstentoonstelling over zijn wat 
oudere tijdgenoot Jules Wabbes (19191974), een rasechte 
meubelontwerper van internationaal niveau, die te lang 
onderbelicht bleef.
 Als designer haalt Chale nooit het niveau van Wabbes. 
Maar dat betekent niet dat hij geen plaats verdient in de 
naoorlogse geschiedenis van de Belgische creatieve indus
trie. Die geschiedenis beperkt zich, evenmin als de program
matie van BOZAR, gelukkig al lang niet meer tot de ver
heerlijking van coryfeeën. BOZAR had Ado Chale meer 
recht gedaan door hem samen met zijn vriendenkring, zijn 
verzamelaars, kopers en opdrachtgevers, in een tijdgebon
den sociologisch kader te presenteren en zo zijn positie te 
duiden binnen de context van de Belgische designgeschie
denis, als een ambachtsman met een buitengewoon gevoel 
voor exclusiviteit. En deze analyse had zijn beslag moeten 
krijgen in een degelijk onderbouwde catalogus in plaats van 
het anekdotische, glossy koffietafelboek dat ons nu wordt 
voorgeschoteld. Zsuzsanna Böröcz

p Ado Chale. Alchemist, artisan, designer, tot 24 september in 
BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.83.91; 
bozar.be).
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302 Rokin Fountain mark manders 64 p 21 x 28 cm € 22,50 isbn 9789492811004 2017

301 a Rock that Keeps tigers away Hasan Veseli, Post brothers, chris Fitzpatrick (ed.) 224 p 12 x 17 cm € 18,00 isbn 9789491843969 2017

300 Hoboken Jan Kempenaers 104 p + print 22 x 30,5 cm € 54,00 isbn 9789491843976 2017

299 copy construct Kasper andreasen (ed.) 68 p 19,7 x 27,1 cm €  8,00 isbn 9789491843945 2017

298 i come From the other side claudio moser 56 + 8 p 23,5 x 29,5 cm € 22,00 isbn 9789491843938 2017

297 on Glaciers and avelanches irene Kopelman 96 p  21 x 28 cm € 22,00 isbn 9789491843921 2017

296 sEt (revised edition) na Kim 136 p 23 x 30 cm € 30,00 isbn 9789491843914 2017
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zicht op ‘Ado Chale. Alchemist, artisan, designer’, BOZAR, Brussel. Foto: Maxime Prananto
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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
❑ ‘The Opening Monologue’ – Pedro 
Barateiro [24/9 tot 17/12]  
❑ ‘The Absent Artist’ – Anna 
Jermolaewa, Patrizio di Massimo, Sophie 
Nys, Diederik Peeters, Francesco 
Pedraglio [24/9 tot 17/12]

Antwerpen

Axel Vervoordt Gallery – Kanaal
Stokerijstraat 19 – 0477 88 80 60  
wo-za 13-17u of op afspraak
❑ ‘Straatman: Acts & Paintings. A Series 
of Performances in Antwerp (August 
2017) and at Kanaal’ – Angel Vergara 
[tot 7/10]

Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12
03 295 86 36 / 0476 62 03 17  
do-za 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘10 years Base-Alpha Gallery. Part I: 
Artists of the gallery’ [tot 14/10]  
❑ Denie Put [20/10 tot 2/12]

deSingel Internationale Kunstcampus
Desguinlaan 25 – 03.248.28.28  
wo-zo 14-18u, bij voorstellingen 19-23u
❑ ‘Festival van de Architectuur: Meer 
dan alleen bouwen’ [tot 30/9]  
❑ ‘Dom Hans van der Laan – Een huis 
voor de geest’ [13/10 tot 14/1/2018]  
❑ ‘Drawing Ambience – Alvin Boyarsky 
and the Architectural Association’ – Rem 
Koolhaas, Zaha Hadid, Daniel Liebeskind, 
Bernard Tschumi... [25/10 tot 
14/1/2018]

Eva Steynen.Deviation(s)
Zurenborgstraat 28 – 0486 209 564  
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘The Other Side of the Mountain – a 
new video-installation’ – Marieke Van 
Wuytswinkel [28/9 tot 29/10]

Extra City Kunsthal
Eikelstraat 25 – 31 – 03 677 16 55  
wo-zo 13-18u
❑ ‘Extra-Citizen’ – Martha Rosler, Dan 
Perjovschi, Cao Fei, Ahmet Ögüt, Philippe 
Van Snick... [tot 10/12]

FotoMuseum (FoMu)
Waalse Kaai 47 – 03/242.93.00  
di-zo 10-18u
❑ ‘The Still Point of the Turning World 
– Between Film and Photography’ – Paul 
Graham, Manon de Boer, Jeff Wall, Ana 
Torfs, Guido Guidi... [tot 8/10] 
❑ ‘Artiste Photographe – Photographe 
d’artistes’ – Suzy Embo [tot 8/10] 
❑ Ai Weiwei [27/10 tot 18/2/2018] 
❑ ‘Ebifananyi’ – Andrea Stultiens [27/10 
tot 18/2/2018]

Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 – 
03.231.90.56 / 0476 333 934  
only by appointment
❑ ‘Resonance Room 3’ [28/10 tot 23/12]

Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 – 03 216 30 28  
wo-za 14-18u
❑ ‘(fragments)’ – Wesley Meuris [tot 29/10]

LLS387
Lange Leemstraat 387 – 0497 481727  
do-zo 14-18u en op afspraak
❑ ‘De man die gronden op Saturnus 
verkocht’ – Ludo Mich [tot 15/10]

M HKA
Leuvenstraat 32 – 03.260.99.99  
di-wo/vr-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘De Collectie’ [tot 5/4/2020] 
❑ ‘Lodgers #11: Drop City’ – Paul 
Becker, Nadia Hebson, Sam Watson, 
Eleanor Wright [tot 15/10] 
❑ Lifepatch [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Alzheimer Code 2017’ [22/9 tot 15/10] 
❑ ‘Joseph Beuys – Groeten van de 
Euraziaat’[13/10 tot 21/1/2018] 
❑ ‘Labyrinth of Lines’ – Madelon 
Hooykaas [20/10 tot 12/11] 
❑ ‘Lodgers #12: Art Paper Editions’ 
[28/10 tot 7/1/2018]

Maurice Verbaet Art Center
WAW Building Mechelsesteenweg 64A 
– 0479/71 37 59  
vr-zo 13-18u
❑ René Guiette [tot 29/10] 
❑ ‘Artists’ Publications: the Belgian 
Contribution by Johan Pas’ [tot 15/10]

Middelheimmuseum
Middelheimlaan 61 – 03 288 33 60  
sept: 10-19u / okt-maart: di-zo: 10-17u
❑ ‘Some Time’ – Richard Deacon [tot 24/9]

NEXT DOOR by At The Gallery
Leopoldstraat 55 – 03 283 04 20  
do-zo 12-18u
❑ ‘ARTE – Uno Spettacolo Italiano’ 
– Giuseppe Penone, Alighiero Boetti, 
Enzo Cucchi, Maurizio Cattelan, Mimmo 
Rotella[tot 8/10]

Pedrami Gallery
Verbindingsdok – Westkaai 10
0488 49 96 68  
wo-zo 13-17u 
❑ ‘Suspended Definitions ‘ – Homa 
Arkani [22/9 tot 26/10] 
❑ ‘Order Border Disorder ‘ – Imge 
Özbilge – Siir özbilge [9/11 tot 14/12]

PLUS-ONE Gallery BERCHEM
Sint-Hubertusstraat 58+ (Berchem) 
0495 24 82 99  
wo-za 14-18u
❑ ‘Collecting dust’ – Sven ’t Jolle [tot 
22/10]

PLUS-ONE Gallery Nieuw Zuid
Léon Stynenstraat 21 – 0495 24 82 99  
do-zo 14-18u
❑ ‘Collecting drawings’ – Sven ’t Jolle 
[tot 22/10]

Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 – 03/248.08.45  
vr-za 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Sim Cha’s wax cabinet’ – Sim Cha Chi 
[tot 14/10]

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 – 03.257.14.17  
di-za 13-18u
❑ Rinus Van de Velde [tot 21/10]  
❑ Anke Weyer [26/10 tot 2/12] ❑ ‘Peter 
Rogiers – TVLG_YARD’ [26/10 tot 2/12]

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

Trampoline
Vlaamse kaai 47 – 0493 07 81 53  
do-vr 14-17u30, za 14-18 (of op afspraak)
❑ ‘The Magician’ – Fia Cielen [tot 14/10]

Veilinghuis Bernaerts
Verlatstraat 16-22 – 03 248 19 21 
❑ ‘COLLECTIE FONTIER / Veiling: 11 
oktober’ – Luc Peire, Amedée Cortier, 
Dan van Severen, Gilbert Decock, Marc 
Mendelson, Robert Devriendt & Willy De 
Sauter... [5/10 tot 8/10]

Zeno X Gallery
Godtsstraat 15 – 03 216 16 26  
wo-za 13-17u
❑ ‘Sixteen Dances’ – Michaël 
Borremans[tot 14/10] 
❑ Jockum Nordström [8/11 tot 23/12] 
❑ Marina Rheingantz [8/11 tot 23/12]

Asse

Galerie De Ziener
Stationsstraat 55 – 02/452.77.86  
vr-zo 15-18u (of op afspraak)
❑ ‘Van Stof tot Asse 2017’ – René 
Heyvaert, Raoul De Keyser, Bernd 
Lohaus, Francis Denys, Elke Van 
Kerckvoorde, Jo De Smedt, Mario De 
Brabandere... [tot 24/9]

Beveren

Park Hof ter Saksen
Zandstraat 167 – 03 750 18 60  
10-20u (weekdagen 9u30)
❑ ‘Le Nouvel Observateur – curator: 
Paul Gees’ – Nikolaas Demoen, Hans 
Demeulenaere, John Van Oers, Adriaan 
Verwée, Dirk Zoete... [tot 24/9]

Borgloon

Gert Robijns’ RESETHOME
Sint-Truidersteenweg 137 
0486 88 39 69 
zo 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Stone/Bronze ‘ – Bernd Lohaus [tot 
15/10]

Brugge

Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 – 050/44.30.40  
wo-ma 13-18u (di gesloten)
❑ ‘Free Space: Playtime 1’ – Marthe 
Coolens & Emma Pollet [23/9 tot 22/10]

De Bond (Cultuurcentrum Brugge)
Buiten de Smedevest 1 – 050 44 30 40  
wo-ma 13-18u (di gesloten)
❑ ‘Input-Output – wedstrijd en 
tentoonstelling voor jonge beeldende 
kunstenaars’ [21/10 tot 19/11]

Erasmus’s – Utopia Contrast Art Galerie
Ezelstraat 62 – 0498 75 43 37/
050 70 53 38  
vr-zo 15-18u (en op afspraak)
❑ eva delvaux / Victor Rousseau [tot 
7/1/2018]

Galerie Pinsart
Genthof 21 – 050/67.50.66  
vr-zo 14-18u
❑ Peter van Ammel – Yves Velter [tot 
22/10]

Groeningemuseum
Dijver 12 – 050 44 87 11  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Pieter Pourbus en de vergeten 
meesters. Het Brugse schildersmilieu in 
de tweede helft van de zestiende eeuw’ 
[13/10 tot 21/1/2018]

Sint-Janshospitaal
Mariastraat 38 – 050/33.56.66  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘Smoke, Ashes, Fable’ – William 
Kentridge [20/10 tot 2/2/2018]

Brussel

ARGOS centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 – 02.229.00.03  
wo-zo 11-18u, laatste wo/maand 11-21u
❑ ‘COM nu TIES seuils/drempels/
thresholds – A duoshow with ISELP’ 
[23/9 tot 17/12] ❑ ‘For a Time Light 
Must Be Called Darkness’ – Lina 
Selander in collaboration with Oscar 
Mangione [24/9 tot 17/12]

Art & Design Atomium Museum 
(ADAM)
Belgiëplein 1 – 02 669 49 29  
wo-ma 10-18u (gesloten op dinsdag)
❑ ‘The Paper Revolution. Soviet Graphic 
Design and Constructivism 
(1920-1930’s)’[tot 8/10] 
❑ ‘Panorama – A History of Modern 
Design in Belgium’ [tot 7/1/2018]

Beursschouwburg
A. Ortsstraat 20 – 02.550.03.50  
wo-za 12-22u
❑ ‘mural: Sounds Like Broken’ – Céline 

Butaye [29/9 tot 22/12] ❑ ‘black box: 
The Future Ahead’ – Amalia Ulman 
[29/9 tot 7/10] ❑ ‘Growth Record’ – Lisa 
Spilliaert [30/9 tot 22/12] ❑ ‘black box: 
Spectacle #4 / 20:30: premiere ‘ – Sara 
Manente & Christophe Albertijn [4/10] 
❑ ‘black box: Mothership goes to Brazil’ 
– Josefin Arnell [11/10 tot 14/10]
❑ ‘black box: Performing the border’ 
– Ursula Biemann [18/10 tot 21/10] 
❑ ‘black box: Purge this land’ – Lee 
Anne Schmitt [25/10 tot 28/10]

Boghossian Stichting – Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan 67 – 02 627 52 30  
di-zo 11-18u
❑ ‘Ways of Seeing’ [20/9 tot 18/12]

Botanique
Koningsstraat 236 – 02.226.12.11  
wo-zo 12-20u
❑ ‘Kruidtuin wordt jungle’ – Vincent 
Glowinski [tot 31/12] ❑ ‘Serres – A 
project by Emmanuel Bayon’ [tot 31/12] 
❑ ‘Hotel Mnemosyne’ – Arianne Foks 
[tot 15/10] ❑ ‘Behind the garden’ 
– Mehdi-Georges Lahlou [tot 5/11]

BOZAR 
Ravensteinstraat 23 – 02.507.83.91  
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘AfricaMuseum@BOZAR’ [tot 31/12] 
❑ ‘Digital Street Art’ – Edward Von 
Longus[tot 31/12] ❑ ‘Alchemist. Artisan. 
Designer’ – Ado Chale [tot 24/9] 
❑ ‘Bozar Electronic Arts Festival 2017’ 
[tot 30/9] ❑ ‘The Archaeology of the 
Screen. The Estonian Example’ [tot 
12/11] ❑ ‘Tendencies – Belgische kunst 
in de Digital Era #2 ‘ [tot 30/9] 
❑ ‘FEAT. Future Emerging Art and 
Technology’ [tot 30/9] ❑ ‘STARTS 
PRIZE 2017 – Honoring Innovation in 
Technology, Industry and Society 
stimulated by the Arts’ [tot 30/9]
❑ ‘Europalia Indonesia: Ancestors & 
Rituals’ [17/10 tot 21/1/2018] 
❑ ‘Power and other things Indonesia & 
Art (1835-now)’ [18/10 tot 21/1/2018] 
❑ ‘Jean Glibert. Peintre en bâtiment’ 
[27/10 tot 7/1/2018]

CAB – Art Center
Borrensstraat 32-34 – 02 644.34.32  
wo-za 14-18u
❑ ‘Perpetual Construction. A dialogue with 
the house of Jean Prouvé III’ – Philippe 
Van Wolputte, Nina Canell, Jordi Colomer, 
Thea Djordjadze... [tot 9/12]

CENTRALE for contemporary art
Sint-Katelijneplein 44 – 02.279.64.44  
wo-zo 10u30-18u
❑ ‘Private Choices – 11 Brussels 
collections of contemporary art’ [9/11 
tot 27/5/2018]

CIVA Stichting
Kluisstraat 55 – 02 642 24 50  
di-zo 10u30-18u
❑ ‘La Cité des enfants’ [tot 31/12/2018] 
❑ ‘Savage Architecture + Freeport – the 
archive as urban catalyst’ [tot 24/9] 
❑ ‘Save/Change the City – Unbuilt 
Brussels #01’ [tot 24/9] 
❑ ‘Corporate Arcadia (with photographs 
of buildings by Armin Linke)’[tot 24/9] 
❑ ‘Miscellaneous follies’ [tot 24/9] 
❑ ‘Dixième Prix européen d’architecture 
Philippe Rotthier 2014: L’eau, 
l’architecture et la ville’ – DE 
URBANISTEN, RAAAF / Atelier de 
Lyon, Rafael Manzano Martos y 
asociados, Centre Ndomo, Christophe 
Cormy-Donat, Vincent Callebaut 
Architecture, [19/10 tot 23/11]

Contretype
4 A Cité Fontainas – 02 538 42 20  
wo-vr 12-18u, za-zo 13-18u / gesloten: 
19/7 t/m 15/8
❑ ‘Transeo’ – Paul Hennebelle [tot 5/11] 
❑ ‘Photographies’ – Daniel Brunemer 
[tot 5/11]

Etablissement d’en face projects
Ravensteinstraat 32 – 02 219 44 51  
wo-zo 14-18u
❑ ‘Strookoffer’ – Christoph Meier, Ute 
Müller, Robert Schwarz, Lukas 
Stopczynski[tot 20/10]

Fondation A Stichting
Van Volxemlaan, 304 – 02 347 05 82  
do-zo 13-18u
❑ ‘New York, New York’ – Jerry L. 
Thompson [7/10 tot 17/12]

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 – 02.219.14.22  
di-za 14-18u
❑ Joe Zorrilla [tot 4/11] ❑ ‘L’objet 
Familier’– Anne Neukamp [tot 4/11]

Galerie Jan Mot
Kleine Zavel 10 – 02 514 10 10  
wo-vr 14-18u30, za 12-18u30 (of na 
afspraak)
❑ stanley brouwn [tot 28/10]

Hopstreet
Sint-Jorisstraat 109 – 02 511 05 55  
do-za 13-18u (of op afspraak)
❑ Tinus Vermeersch [tot 28/10]

iMAL, Center for Digital Cultures and 
Technology
Koolmijnenkaai 30 – 02 410 30 93  
do-vr 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘The State of Things 2017. Een 
tentoonstelling van Overtoon & 
Werktank’– Justin Bennett, Kurt 
d’Haeseleer & Franck Vigroux, Johannes 
Langkamp, Floris Vanhoof [tot 15/10]

ING Art Center
Koningsplein 6 – 02 547 22 92  
di-zo 10-18u, wo 10-21u
❑ ‘Urban Projects’ – Christo & 
Jeanne-Claude [25/10 tot 25/2/2018]

ISELP – Institut Supérieur pour 
l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 – 02 504.80.70  
di-za 11-18u30
❑ ‘COM nu TIES seuils/drempels/
thresholds – Duoshow with ARGOS’ 
[22/9 tot 17/12] ❑ ‘Biennale Watch This 
Space 9’ – Ariane Loze & Justine 
Pluvinage [23/9 tot 17/12]

Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles
Livornostraat 38  
ma-vr 9u30-13u, 14-17u
❑ ‘Geëmailleerde voorwerpen uit 1958’ 
– Ettore Sottsass [tot 8/11]

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] 
❑ ‘Magritte, Broodthaers & de 
hedendaagse kunst’ [13/10 tot 
18/2/2018] 
❑ ‘Marcel Lecomte. Heimelijke hoeken 
van het surrealisme’ [13/10 tot 
18/2/2018]

La Loge
Kluisstraat 86 – 02/644.42.48  
do-za 12-18u
❑ ‘Chalet, an exhibition by Jef Geys’ 
[12/10 tot 2/12]

MANIERA
27-28, Place de la Justice 
0494 787 290  
wo-za 14-18u
❑ ‘Bats, Falling / Hands, Catching’ 
– Christoph Hefti [tot 10/11]

Meessen De Clercq
Abdijstraat 2a – 02 644 34 54  
di-za 11-18u
❑ ‘Mountains are like the bones of the 
earth. Water is its blood’ – Thu Van 
Tran[tot 14/10] 
❑ Lieven De Boeck [27/10 tot 25/11]

Museum van Buuren
Av. Léo Errera, 41 – 02 343 48 51  
di-zo 14-17u30
❑ Anthony Caro [tot 8/10]

Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 
02.515.64.22  
di-zo 9u30-17u
❑ ‘China-Taiwan. De pioniers van de 
abstractie (1955-1985)’ [tot 24/9] 
❑ ‘Het evenwicht van de tegenstellingen’ 
– Elie Borgrave [tot 24/9] 
❑ ‘Eerbetoon aan Jean Coquelet ‘ [tot 
24/9] 
❑ ‘Laureaat ArtContest 2016: Olivia 
Hernaïz’ [tot 24/9] ❑ ‘Focus: Joris Van 
De Moortel’ [tot 24/9]
❑ Robert Doisneau [19/10 tot 4/2/2018]

Parc de la Fonderie
Olifantstraat – 02 410 10 80  
8-20u tot 31/10 – 9-17u tot 30/11
❑ ‘Plant B Molenbeek Sculpture Parc (a 
project by KOMPLOT)’ – Xavier Mary, 
Aline Bouvy, Antoine Renard, Philippe 
Van Wolputte... [tot 30/11]

Senaat van België
Leuvenseweg 13 
superdemocratie@senate.be  
dagelijks: 13-17u30
❑ ‘Superdemocratie – de Senaat der 
dingen (curatoren: Bart De Baere, 
Pierre-Olivier Rollin, Paul Dujardin)’ 
– Guy Mees, Charlotte Beaudry, Suchan 
Kinoshita, Jef Geys, René Heyvaert, Jan 
Van Imschoot, Marcel Broodthaers... 
[1/10 tot 31/10]

Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 116 – 02 250 11 66  
wo-za 14-17u
❑ ‘Jonge Kunstenaars 2017’ [tot 5/10]

Société
106 Rue Vanderstichelen – 02 219 65 55  
do-zo 11-19u
❑ ‘Time’ – La Monte Young & Marian 
Zazeela, Hanne Darboven, Roman 
Opalka, Seth Siegelaub, On Kawara, 
David de Tscharner... [tot 12/11]

Vanhaerents Art Collection
Anneessensstraat 29 – 02 511 50 77  
1ste za/maand 14-17u / groepen: di-vr 
(op afspraak)
❑ ‘Man in the Mirror’ – Peter Friedl, 
Sterling Ruby, Thomas Ruff, Peter Halley, 
Haroon Mirza, Cosima von Bonin... [tot 
28/10] ❑ ‘Many suns and worlds’ 
– Tomás Saraceno [tot 28/10] 
❑ ‘New presentation: Jordi Colomer’ [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
❑ ‘Explorer’ – Rita McBride [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Something Stronger Than 
Me*’ – Axelle Stiefel, Monika Stricker, 
Melissa Gordon, Suse Weber, Lázara 
Rosell Albear... [tot 7/1/2018]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6 & 107 – 02.639.67.30  
di-za 11-18u
❑ ‘The Memory of your Touch’ – Tracey 
Emin [tot 21/10] 
❑ Lesley Vance [27/10 tot 16/12]

Charleroi

BPS 22
Boulevard Solvay 22 – 071 27 29 71  
di-zo 11-19u
❑ Herman Byrd [tot 5/11] 
❑ ‘Riding Modern Art’ – Raphaël Zarka 
[tot 7/1/2018]

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] 
❑ Stéphane Couturier, Alexandre 
Christiaens, Anne-Sophie Costenoble 
[30/9 tot 3/12]

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
❑ Jozef Cantré (1890-1957) [23/9 tot 
7/1/2018]

Deurle

MDD (Museum Dhondt-Dhaenens)
Museumlaan 14 – 09.282.51.23  
wo-zo 10-17u, zomer 10-18u
❑ ‘Walther Vanbeselaere, verzamelaar 
voor de staat 1948-1973’ [tot 1/10] 
❑ Thomas Lerooy [15/10 tot 14/1/2018] 
❑ Maki Na Kamura [15/10 tot 14/1/2018]

Deurne

Provinciaal Groendomein Rivierenhof
Turnhoutsebaan 232 – 03 360 52 00  
6u30 tot 22u
❑ ‘5 jaar .tiff – 50 jonge Belgische 
fotografen geselecteerd door het 
FOMU’[tot 8/10]

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’ [tot 28/1/2018]

Eupen

ikob – Museum für Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 – 087.56.01.10  
wo-zo 13-18u
❑ ‘Who is in the House’ – Romain Van 
Wissen [tot 19/11]

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] 
❑ ‘The Artist/Knight’ – Jan Fabre, Lucio 
Fontana, Kris Martin, Andy Warhol, Andy 
Wauman...[tot 5/11]

Genk

C-mine
C-mine 10/1 – 089 65 44 90  
ma 13-17u, di-zo 10-17u
❑ ‘DAM Frankfurt – Building and Living 
in Community’ [tot 22/10] 
❑ Stijn Cole [tot 29/10]

Gent

AP’ART
Maïsstraat 4 – 09 233 21 18  
za 15-18u, zo 10-12u (of op afspraak)
❑ ‘Lijnen’ – Jo Delahaut, Raoul De 
Keyser, Walter Leblanc, Michel Seuphor, , 
Guy Vandenbranden... [24/9 tot 22/10]

BARBÉ-URBAIN
Penitentenstraat 29 – 09 391 39 13  
wo-zo 14-18u
On Appointment: 7/7 (9 – 9)
❑ ‘Openingstentoonstelling BARBÉ 
URBAIN’ [6/10 tot 18/11]

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] ❑ ‘Tegenwind. Armoede in België 
sinds 1800’ [tot 26/11]

Convent
Tennisbaanstraat 74 – 0498 88 81 81 / 
0494 07 56 60  
do 18-22u, za-zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Low fixed media show’ – Bart Stolle 
[22/9 tot 19/11]

Croxhapox
Zilverhof 34 – 0479 45 37 79  
do-zo 14-18u
❑ ‘Presentatie zomerresidentie’ 
– Samira El Khadraoui [21/9 tot 24/9] 
❑ ‘The Big Draw’ – Filip De Roeck, 
Maarten Herman, Maarten Van Luchene, 
Teis De Greve [29/9 tot 1/10] 
❑ Christophe Lezaire, Johan De Wilde 
[15/10 tot 5/11]

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] ❑ ‘Hello, Robot. Design tussen 
mens en machine’ [27/10 tot 15/4/2018]

galerie Carrington
Burgstraat 18k – 0484 82 94 41  
vr-zo 14-18u
❑ ‘Alea iacta est’ – Jota Castro [tot 15/10]

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B – 0477.43.77.94  
do-za 14-18u, zo 11-14u
❑ ‘to pieces’ – Elfriede en Hedwig 
Brouckaert [tot 8/10] ❑ ‘New works : 
Paintings, drawings and prints’ – Lee 
Ranaldo [15/10 tot 19/11]

Galerie S.&H. De Buck
Zuidstationstraat 25 - 09 225 10 81
wo-za 15-18u (en op afspraak)
❑ ‘Humanable Horizons’ – Tanja 
Kumpermond [8/9 tot 7/10]
❑ ‘Deelname Drawing Days’ [29/9 tot 
1/10]
❑ ‘Permanent: hedendaagse juwelen en 
zilveren objecten van Siegfried De Buck’

Herbert Foundation
Coupure Links 627 A 
contact@herbertfoundation.org  
elke eerste zo van de maand 14-17u
❑ ‘Time Extended / 1964-1978. Part II. 
Works and Documents from the Herbert 
Foundation’ – On Kawara, Mario Merz, 
Dan Graham, Carl Andre, Niele Toroni… 
[tot 1/1/2018]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 – 09.267.01.68  
ma-vr 14-18u
❑ ‘C O CO’ – Christoph Meier [23/9 tot 
19/11]

Kristof De Clercq Gallery
Tichelrei 82 – 0474 57 12 91  
vr-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘I AM GOOD AT NOT THINKING’ 
– Mario De Brabandere [tot 22/10]

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 1/10] 
❑ ‘Restauratie Lam Gods’ [tot 
31/12/2019] ❑ ‘Metafloristiek’ – Gerda 
Steiner en Jörg Lenzlinger [tot 
31/10/2018] ❑ ‘Een selectie uit de 
verzameling medailles’ [tot 31/12] 
❑ ‘Written Room’ – Parastou Forouhar 
[tot 31/12/2018] 
❑ ‘An atelier of one’s own’ – Geta 
Bratescu [tot 14/1/2018] 
❑ ‘MSK vernieuwt! Herinrichting van de 
permanente collectie’ [21/10 tot 
28/2/2018]

SMAK
Jan Hoetplein 1 – 09.221.17.03  
di-vr 9u30-17u30, za-zo 10-18u
❑ ‘Repairing the Invisible’ – Kader 
Attia[tot 1/10] ❑ Michael E. Smith [tot 
1/10] ❑ ‘How beautiful it is and how 
easily it can be broken (curator: Wim 
Lambrecht)’ [tot 1/10] 
❑ ‘The Photographic I – Other Pictures’ 
[7/10 tot 7/1/2018] ❑ ‘Over Schilderen ‘ 
– Gerhard Richter [21/10 tot 18/2/2018] 
❑ ‘Europalia Indonesia – Performance 
Klub’ [21/10 tot 18/2/2018] 
❑ ‘Uit de Collectie / 60 jaar vrienden van 
het SMAK’ [21/10 tot 18/2/2018]

Grimbergen

Prinsenbos
Pastoor Woutersstraat 
❑ ‘Untitled (Sculpture)’ – Barry Flanagan 
[tot 28/12/2020]

Hasselt

CIAP
Lombaardstraat 23 – 011 22 53 21  
wo-vr 11-18u, za-zo 13-17u
❑ ‘meetsysteem’ - Jacques Lizène, 
gerlach en koop, Nora Turato [24/9 tot 
17/12] ❑ ‘S.W en het CIAP Pact’ – Stijn 
Wybouw [24/9 tot 17/12]

Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 – 011.77.15.19  
di-vr 10-17u, za-zo 13-17u
❑ ‘Mono No Aware / Yakuza’ – Anton 
Kusters [tot 24/9] 
❑ ‘Zonder verhaal’ – Thé van Bergen 
[8/10 tot 19/11] 
❑ Sanne Dewilde & Evelyne Van Poppel 
[8/10 tot 19/11]

KRIEG
Elfde-Liniestraat 25 
❑ ‘Liberty Party Shop’ – Nevan Lahart 
[28/9 tot 30/11]

PXL-MAD — School of Arts
Campus Elfde-Liniestraat 25 
011 77 50 50 
❑ ‘Inhuldiging nieuwe permanente 
sculptuur van Guillaume Bijl: 17u’ [28/9] 
❑ Guillaume Bijl [28/9 tot 17/11]

Z33
Zuivelmarkt 33 – 011.29.59.60  
di-vr 10-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘Nuclear Culture presents: Perpetual 
Uncertainty’ – Nick Crowe en Ian 
Rawlinson, Suzanne Treister, Andy Weir, 
Finger Pointing Worker, Erika 
Kobayashi...[tot 10/12]

Hornu

Centre d’ Innovation et de Design – 
CID
Rue Sainte Louise 82 – 065 65 21 21  
di-zo 10-18u
❑ ‘Nendo: Invisible outlines’ [tot 1/10] 
❑ ‘Do you see the king?’ – Patrick 
Marchal [22/10 tot 11/2/2018]

MAC’s – Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 – 065 65 21 21  
di-zo 10-18u
❑ Anne-Marie Schneider [1/10 tot 
14/1/2018] 
❑ ‘Le cabinet d’amateur #12’– Jacques 
André [22/10 tot 14/1/2018] 
❑ Jompet Kuswidananto [22/10 tot 
14/1/2018]

Ieper

In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 – 057.22.85.84  
di-zo 10-18u
❑ ‘Fire Bill’s Spook Kit’ – Wilmer Wilson 
IV[tot 7/1/2018]

Ittre

Musée Marthe Donas
Rue de la Montagne, 36 
0471 21 63 88  
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Marthe Donas, parcours dans 
l’œuvre’[tot 12/11]

Jabbeke

Permekemuseum
Gistelsteenweg 341 – 050-81.12.88.  
di-zo 10-12u30, 13u30-18u
❑ ‘Theory of Forms’ – Tamara Van San & 
Hedwig Houben [tot 5/11]
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Kasterlee

Frans Masereel Centrum
Masereeldijk 5 – 014 85 22 52  
ma-vr 10-17u, laatste WE/maand: 
13-18u
❑ ‘MORE MUSIC BOX. Door 
MOREpublishers’ – Gijs Milius, Michael 
Van den Abeele, Leen Voet, Denicolai & 
Provoost... [tot 1/10]

Kemzeke

Verbeke Foundation
Westakker – 03 789 22 07  
do-zo 11-18u
❑ ‘Collages & Assemblages – een keuze 
uit 27 jaar verzamelen (book release)’ 
[tot 30/10] ❑ ‘Animal, man, machine – 
tekenmachines 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
❑ ‘Van kijken naar beelddenken’ 
– Patrick Ceyssens [tot 23/10]

Galerie Ronny Van de Velde
Zeedijk 759 – 050 60 13 50  
do-ma 11-18u
❑ ‘7 Arts (1922-1928)’ [tot 25/9] 
❑ ‘SELECTION VI’ – Marcel 
Broodthaers, Willy De Sauter, Joan Miro, 
Panamarenko, Boy & Eric Stappaerts, 
Andy Warhol... [30/9 tot 20/11]

Koksijde 

Kunstencentrum Ten Bogaerde
gemeente Koksijde, Ten Bogaerdelaan 
10– 058 51 29 10  
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Good Boy Bad Boy – Collectie Frac 
Nord-Pas de Calais’ – Christophe 
Boulanger, Urs Lüthi, Mario Merz, Bruce 
Nauman, Meredyth Sparks... [tot 24/9]

La Louvière

Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 – 064 27 87 27  
di-zo 10-18u
❑ ‘Les palimpsestes’ – Pierre 
Alechinsky[tot 5/11]

Leuven

M van Museum Leuven
Vanderkelenstraat 28 – 016 22 69 06  
ma-di, vr-zo 11-18u, do 11-22u (gesloten 
op wo)
❑ ‘M-collectie. De kracht van beelden’ 
[tot 21/4/2019] ❑ ‘M-collectie. Alles 
voor de vorm’ [tot 30/5/2018] 
❑ ‘M-collectie. Meesters in beeld’ [tot 
19/8/2018] ❑ Aurélien Froment [tot 
5/11] ❑ ‘M-collectie. Verzamelen is een 
kunst’ [tot 21/4/2019]
❑ ‘Sprung a Leak’ – Cécile B. Evans [tot 
19/11] 
❑ ‘Over de grens. Middeleeuwse 
beeldhouwkunst uit de Lage Landen. 
Collectie Suermondt-Ludwig-Museum / 
M-collectie’ [22/9 tot 27/5/2018] 
❑ ‘De Arenbergs’ [26/10 tot 20/1/2018]

Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 – 016.23.03.20  
di-vr 18-22u, za-zo 14-18u
❑ ‘Appendix’ – Omer Fast [11/10 tot 
13/12]

Liège

SPACE Collection
En Féronstrée 116 – 0486 33 93 93  
wo-za 15-17u30 (of op afspraak)
❑ ‘New acquisitions 2017’ – Frédéric 
Platéus, Lara Gasparotto, Charlotte 
vander Borght, Pascal Bernier... [tot 
23/9]

Machelen-Zulte

Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 – 09.381.60.00  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Mutter, 1985 ‘ – Bernd Lohaus [tot 
31/1/2018] ❑ Dan Van Severen & Philip 
Van Isacker [tot 8/10] 
❑ ‘Residentieprogramma in de 
voormalige Mariakapel: Wannes 
Goetschalckx’ [23/9 tot 24/9] 
❑ ‘Residentieprogramma in de 
voormalige Mariakapel: Steven Baelen’ 
[21/10 tot 22/10]

Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang 5 – 015.29.40.00  
do-zo 10-18u
❑ ‘Karkas’ – Tim Dirven [21/10 tot 
7/1/2018]

De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst
Onder dne Toren 12A – 015.29.40.00  
ma-di, do-vr 9-17u, za-zo 10-18u
❑ ‘Replace me as the substitute’ 
– Michael Fliri [23/9 tot 26/11]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 – 015 336 336  
vr-zo 14-18u (of na afspraak)
❑ ‘Counterlines’ – Luc Dondeyne [tot 
29/10]

Merksem

cc Merksem
Nieuwdreef 135 – 03 641 62 10  
ma 15u30-22u, di-vr 10-22u, za 8-13u
❑ ‘kunstINgang #9’ – Wesley Meuris 
[26/9 tot 22/12]

Mons

Musée des Beaux-Arts – BAM
Rue Neuve 8 – 065 40 53 24  
di-zo 10-18u
❑ ‘After the deluge’ – David LaChapelle 
[14/10 tot 25/2/2018]

Oostende

Kunstmuseum aan zee – Mu.Zee
Romestraat 11 – 059 50 81 18  
di-zo 10-18u
❑ ‘Het echte « Mu.ZEE imaginaire » ‘ 
– Patrick Corillon [tot 31/12] 
❑ ‘Richard Tuttle, Light And Color’ [tot 
5/11] ❑ ‘Het museum van de eigenzin’ 
[tot 12/11] ❑ ‘This, of course, is a work 
of the imagination’ – Wendy Morris [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Het vlot. Kunst is (niet) 
eenzaam’ – Jan Fabre [18/10 tot 
15/4/2018] ❑ ‘Comitee Mu.ZEE stelt 
voor ENTER #7: Marie Zolamian’ 
[28/10 tot 28/1/2018]

Otegem

Deweer Gallery
Tiegemstraat 6 A – 056.64.48.93  
wo-vr, zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Collectors Room #16: Landscapes of 
the Mind’ – Günther Förg, Ilya & Emilia 
Kabakov, Benjamin Moravec, Josef Felix 
Müller, Nasan Tur... [tot 8/10] 
❑ ‘Through the lens – platform for 
photography’ – Tom Callemin, Kudzanai 
Chiurai, Sara Cwynar, Anna Vogel [tot 
8/10] ❑ ‘Kijkdozen, Denkmodellen, 
Tekeningen 1977-2008’ – Jan Fabre [tot 
8/10] ❑ ‘30 Years Stephan Balkenhol @ 
Deweer Gallery – A Brilliant Story since 
1987’ [25/10 tot 3/12] 
❑ ‘Split Bisque’ – George Little [25/10 
tot 3/12]

Sint-Amands

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

Stavelot

Galerie Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye – 080.86.42.94  
do-zo 14-18u30 (of op afspraak)
❑ ‘Terre Fertile’ – Philippe Marcus, Luc 
Claus, Marc Angeli, Tinka Pittoors, 
Bernard Tullen... [tot 24/9] 
❑ Tinka Pittoors [22/10 tot 30/12]

Strombeek-Bever

Cultuurcentrum Strombeek
Gemeenteplein 4 – 02.263.03.43  
ma-za 10-22u zo 10-18u
❑ ‘Nieuwe catalogi: Museum II & A 
Tiger Cannot Change Its Stripes’ [tot 
31/12] ❑ ‘De Wand / The Boat’ – Abdalla 
Omari [tot 1/10] 
❑ ‘In de wind: Kasper Bosmans’ [tot 
10/10] 
❑ ‘In de Wind: Messenger for the dead’ 
– Roberta Gigante [12/10 tot 22/12] 
❑ ‘Saksi Bisu (Silent Witness) / Let me 
take you to a Tropical Paradise’ 
– Elisabeth Ida [12/10 tot 13/12] 
❑ ‘Learning from documenta’ – Jonas 
Mekas, Hans Haacke, David Lamelas, 
Lois Weinberger, Eva Stefani... [27/10 
tot 13/12] 
❑ ‘Running With Light’ – Lore 
Vanelslande [27/10 tot 13/12] 
❑ ‘Les Cent Ans de la ‘Fontaine’ de 
Marcel Duchamp’ [27/10 tot 6/2/2018]

Veurne

Galerie Hoge Bomen
Statiestraat 18 – 058/31.68.78  
zo 14-18u (of op afspraak)
❑ ‘Vue sur mer – olieverf op linnen en 
gemengde techniek op Japans papier’ 
– Rita Vansteenlandt [tot 1/10]

Waregem

BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 – 056 62 94 10  
zo-vr 11-17u, za: enkel op afspraak voor 
groepen
❑ ‘Funnelflux’ – Navid Nuur [tot 26/11]

BruthausGallery
Molenstraat 84 – 0473 636963  
za-zo 14-18u (en op afspraak)
❑ ‘Non Persons, Non Places, Non 
Situations' – Elisabeth Ida, Pinar 
Ogrenci, Luk Berghe, Philippe Van 
Wolputte [1/10 tot 29/10]

Welle

Galerie EL
Drieselken 40 – 053.66.43.82  
vr-zo 15-18u en na afspraak
❑ Denis Pondruel – Dirk Verhaegen / 
Paul Morez – Freddy Van Parys [tot 
22/10] 
❑ Tamara Van San / Maen Florin [5/11 
tot 17/12]

Wetteren

Loods 12
Koophandelstraat 12 – 0496 63 93 58  
za–zo 14–18u
❑ ‘I’m glad you could make it' – Manor 
Grunewald – Joep van Liefland [tot 
1/10]

Duitsland
Aachen

Kunsthaus NRW Kornelimünster
Abteigarten 6 – 02408 6492  
do-za 14-18u, zo 12-18u
❑ ‘Collection with loose ends 02: 
identities’[tot 24/9] 
❑ ‘Against representation – interventions 
about architecture’ – Clemens Botho 
Goldbach, Frauke Dannert, Christian 
Odzuck, Adrien Tirtiaux [tot 24/9] 
❑ ‘Reflecting’ – Dan Dryer, Elke Kania 
und Marcel Schumacher, Tim Gorinski, 
Catherina Cramer... [21/10 tot 
27/1/2018] 
❑ ‘Collection with loose ends 03’ – Thea 
Djordjadze, Andreas Fischer, Django 
Hernandez, Martin Pfeifle, Franziska 
Windisch... [21/10 tot 27/1/2018]

Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestrasse 128-129 
030.280.70.20  
di-zo 12-18u, do 12-20u
❑ ‘Harun Farocki Retrospektive’ [tot 
28/1/2018] ❑ ‘The Crack-Up’ – Claire 
Fontaine [tot 26/1/2018] 
❑ ‘Rosa, Karl, Bertolt, Herbert and the 
others’ – Alfredo Jaar [tot 30/8/2018]

ngbk – neue Gesellschaft für bildende 
Kunst 
Oranienstraße 25 – 030 616 513 -0  
12–19u, wo-vr 12-20u
❑ ‘Tunnel below / Skyjacking above: 
deconstructing the border’ [tot 1/10] 
❑ ‘Reality Check. Wild Cube and Ground 
– Exhibition , Interventions in public 
space and Publication’ – Lois Weinberger 
[14/10 tot 19/11] ❑ ‘Lois Weinberger 
– KONJUNKTIONEN’ – Heath Bunting / 
Ladislav Zajac [14/10 tot 19/11]

Schinkel Pavillon
Oberwallstrasse 1 – 030 20886444  
do-zo 12-18u
❑ ‘The Care With Which The Rain Is 
Wrong’ – Geoffrey Farmer [tot 12/11]

Tchoban Foundation Museum für 
Architekturzeichnung
Christinenstraße 18a – 030 43 73 90 90  
ma-vr 14-19u, za-zo 13-17u
❑ ‘Drawing Ambience. Alvin Boyarsky 
and the Architectural Association’ [tot 
24/9] ❑ ‘Centrifugal Tendencies. Tallinn 
– Moscow – Novosibirsk’ – Leonhard 
Lapin, Yuri Avvakumov, Alexander 
Brodsky... [7/10 tot 18/2/2018]

Bielefeld

Bielefelder Kunstverein
im Waldhof, Welle 61 – 0521 17 88 06  
do-vr 15-19u, za-zo 12-19u
❑ ‘FaceTunes’ – Paolo Cirio, Oliver 
Laric, Thomas Hirschhorn, Albrecht 
Fuchs... [tot 5/11]

Kunsthalle Bielefeld
Artur-Ladebeck-Straße 5 
00 49 521.512.479  
di-vr 11-18u, wo 11-21u, za 10-18u, zo 
11-18u
❑ ‘Multiples 1969 bis heute. Schenkung 
Jacobs ‘ – Ulrich Rückriem [tot 22/10] 
❑ Thomas Kiesewetter [tot 22/10] 
❑ ‘Informelle Eruption’ – Renata 
Szyszlak[tot 22/10] ❑ ‘Der böse 
Expressionismus – Trauma und Tabu' 
[11/11 tot 11/3/2018]

Bonn

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 – 0228 69 39 36  
di-zo 11-17u, do 11-19u
❑ ‘The Policeman’s Beard is Half 
Constructed: Kunst im Zeitalter 
künstlicher Intelligenz’ [22/9 tot 19/11]

Bundeskunsthalle Bonn
Friedrich Ebert-Allee 4 
0228 91 71 200  
di-wo 10-21u, do-zo 10-19u
❑ ‘The Persian Garden: The Invention Of 
Paradise ‘ [tot 15/10] ❑ ‘Calf-Bearer’ 
– Aleksandra Domanovic [tot 24/9] 
❑ Ferdinand Hodler (1853–1918) [tot 
28/1/2018] ❑ ‘Weather report – about 
weather culture and climate science’ 
[7/10 tot 4/3/2018] 
❑ ‘DOSSIER GURLITT – Nazi Art Theft 
and its Consequences’ [3/11 tot 
11/3/2018]

Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 – 0228 77 62 60  
di-zo 11-18u, wo 11-21u
❑ ‘About Painting. Early works’ 
– Gerhard Richter [tot 1/10] 
❑ Georg Herold [21/9 tot 7/1/2018] 
❑ ‘Versiegelte Zeit’ – Nadia Kaabi-Linke 
[26/10 tot 28/1/2018]

Bremen

GAK – gesellschaft für aktuelle Kunst
Teerhof 21 – 0421 50 08 97  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ Jan Groover (1943-2012) [tot 12/11]

Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 – 0421/329.08.24  
wo-zo 10-18u, di 10-21u
❑ ‘Unvergessenes Land’ – Fernando 
Bryce[tot 19/11] ❑ ‘Der blinde Fleck. 
Bremen und die Kunst in der 
Kolonialzeit’ [tot 19/11] ❑ ‘Welttheater’ 
– Max Beckmann [30/9 tot 4/2/2018]

Brühl

Max Ernst Museum
Comesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 1 
022 32 57 93 0  
di-zo 11-18u
❑ ‘Miró – Welt der Monster’ [tot 
28/1/2018]

Duisburg

LehmbruckMuseum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 – 0203 
283 26 30  
di-vr 12-17u, za-zo 11-17u
❑ Erwin Wurm [tot 29/10] 
❑ ‘25 Jahre Rheinorange’ [tot 31/10]

MKM – Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 – 0203 3019 48 11  
wo 14-18u, do-zo 11-18u
❑ Bernd Koberling [tot 28/1/2018] 
❑ Karl Fred Dahmen (1917-1981) [22/9 
tot 5/11]

Düren

Leopold-Hoesch-Museum
Hoeschplatz 1 – 02421 252561  
di-zo 10-17u, do 10-19u
❑ ‘Das Prinzip Landschaft’ – Karl Fred 
Dahmen [24/9 tot 26/11] 
❑ ‘Lowfidelity’– Tom Früchtl [24/9 tot 
26/11]

Düsseldorf

K20, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 – 0211.83.81.130  
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Art et Liberté: Rupture, War and 
Surrealism in Egypt (1938-1948)’ [tot 
15/10]

K21, Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Ständehausstrasse 1 – 0211.83.81.600  
di-vr 10-18u, za-zo 11-18u, 1ste wo/
maand: 10-22u
❑ ‘Gravity on a journey’ – Leunora 
Salihu[tot 24/9] ❑ ‘Artist’s Rooms’ 
– James Turrell, Pamela Rosenkranz, 
Hans-Peter Feldmann, Imi Knoebel, 
Alexandra Bircken... [tot 31/3/2018] 
❑ ‘Videos and Photographs. Selected 
Works from the Permanent Collection’ 
– Candida Höfer, Rosemarie Trockel, 
William Kentridge, Heimo Zobernig... 
[tot 8/10]

KAI 10 Raum für Kunst
Kaistraße 10 – (0)211 99 434 130  
di-za 12-17u
❑ ‘Contemporary Ruins’ – Francis Alÿs, 
Clemens Botho Goldbach, Gordon 
Matta-Clark, Manit Sriwanichpoom, 
Dorothee Albrecht... [tot 1/10] 
❑ ‘Affect Me. Social Media Images in 
Art’ – Lara Baladi, Irene Chabr, Forensic 
Architecture, D. H. Saur, Lynn Hershman 
Leeson, Thomas Hirschhorn, Randa 
Maroufi, Rabih Mroué, Thomas Ruff 
[11/11 tot 3/3/2018]

KIT – Kunst im Tunnel
Mannesmannufer 1b  
0049.211.8920.769 
di-zo 11-18u
❑ ‘Vertrauen. Bilder der Klasse Tomma 
Abts’ [tot 24/9] 
❑ ‘ACADEMY’ [21/10 tot 7/2/2018]

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 – 0211.899.62.43  
di-zo 11-18u
❑ ‘Singular Plural’: Collaborations in the 
Post-Pop Political Arena’ – Klaus Mettig, 
Katharina Sieverding, Klaus vom Bruch, 
Sigmar Polke, Ulrike Rosenbach... [tot 
1/10] ❑ ‘ACADEMY’ [21/10 tot 
7/2/2018]

Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 – 0211.32.70.23  
di-zo 11-18u
❑ ‘Asymmetrische Architexturen. 
Lektüren zur Nachkriegsgeschichte des 
Kunstvereins’ [tot 8/10]

Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 – 0211.89.962.60  
di-zo 11-18u, do/za 11-21u
❑ ‘A feast for the eyes with Abraham 
Mignon. 17th to 20th century still lifes 
from the collection’ [tot 31/12] 
❑ ‘Andreas Achenbach (1815-1910). 
Revolutionary and Princely Painter’ [tot 
1/10] ❑ ‘SPOT ON: 1937. The 
“degenerate art” in Düsseldorf’ [tot 
31/8/2018] ❑ ‘Night and Day’ – Axel 
Hütte [23/9 tot 14/1/2018] 
❑ ‘Magical Nature’ – Carl Wilhelm Kolbe 
the Elder, Franz Gertsch, Simone 
Nieweg, Natascha Borowsky [20/10 tot 
7/1/2018] ❑ ‘Jan Fišar – The Frauke 
Thole Collection’[10/11 tot 4/3/2018]

Essen

Museum Folkwang
Museumsplatz 1 – 0201 88 45 444  
di-wo 10-18u, do-vr 10-20u, za-zo 
10-18u
❑ ‘Caution! Contaminated Context II’ 
– Jorieke Tenbergen [tot 8/10] ❑ 
‘Pluriversum’ – Alexander Kluge [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Jazz’n’more – Plakate’ 
– Niklaus Troxler [29/9 tot 14/1/2018]

Esslingen

Galerie der Stadt Esslingen – Villa 
Merkel/Bahnwärterhaus 
Pulverwiesen 25 – 0711 3512.2640  
di 11-20u, wo-zo 11-18u
❑ ‘hier (und) in den. 70ern Kulturelle 
Institutionen und ihre Protagonisten in 
Esslingen und Umgebung’ [tot 29/10]

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 22/10] 
❑ ‘Building for the Unestablishment – 
Suggestions for Inclusive Urbanism’ [tot 
23/9] 
❑ ‘2017 DAM Architectural Book Award’ 
[tot 14/1/2018] 
❑ ‘Houses of the year 2016. The best 
single-family dwellings’ [29/9 tot 26/11] 
❑ ‘Frau Architekt – Over 100 years of 
women in architecture’ [30/9 tot 
8/3/2018]

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 – 069.219.31.40  
di-zo 11-19u, do 11-21u
❑ ‘Perception is Reality. On the 
Construction of Reality and Virtual 
Worlds’– Thomas Demand, Bayerisches 
Landeskriminalamt, Alicja Kwade, Hans 
Op de Beeck... [7/10 tot 7/1/2018]

Museum für Moderne Kunst MMK
Domstrasse 10 – 069 212 304 47  
di-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Kinetic Painting’ – Carolee 
Schneemann[tot 24/9] 
❑ ‘I Am a Problem – Staged by Ersan 
Mondtag’ – Jack Smith, Georg Herold, 
Marlene Dumas, Robert Gober... [23/9 
tot 18/2/2018] 
❑ ‘Soft Film’ – Sara Cwynar [29/9 tot 
5/11] ❑ ‘Home of the Brave. Graduates 
of the Städelschule 2017’ [18/10 tot 
12/11]

Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel  
069/2199.8760 
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘The Mammal and the Sap’ – Daniel 
Dewar & Grégory Gicquel [16/9 tot 
12/11]

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg – 069.29.98.82.20  
di,vr-zo 10-19u, wo-do 10-22u 
❑ ‘Peace’ – Jan de Cock, Minerva 
Cuevas, Isabel Lewis, Katja Novitskova, 
Agnieszka Polska... [tot 24/9] 
❑ ‘Diorama, Inventing Illusion’ [6/10 tot 
21/1/2018] 
❑ ‘Splendor and Misery in the Weimar 
Republic – From Otto Dix to Jeanne 
Mammen’ [27/10 tot 25/2/2018]

Städel Museum
Dürerstrasse 2 – 069.60.50.98. 234  
di-wo/za-zo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ Matisse – Bonnard [tot 14/1/2018] 
❑ Maria Sibylla Merian (1647–1717) 
[11/10 tot 14/1/2018]

Freiburg

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 – 0761.349.44  
di-zo 12-18u, wo 12-20u
❑ ‘Immortalismus’ – Ivana Bašić, Harm 
van den Dorpel, Cécile B. Evans, Pakui 
Hardware, Lina Hermsdorf, Kitty Kraus, 
Oliver Laric, Dominik Sittig, Anton 
Vidokle, Tchelet Weisstub [tot 29/10]

Hamburg

Bucerius Kunst Forum
Rathausmarkt 2 – 040 36 09 96 0  
dagelijks: 11-19u, do 11-21u
❑ ‘The Birth of the Art Market. 
Rembrandt, Ruisdael, van Goyen and the 
Artists of the Dutch Golden Age’ [23/9 
tot 7/1/2018]

Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 – 040 32 10 32 50  
di-zo 11-18u, 1ste do/maand 11-21u
❑ ‘Installations’ – Bill Viola [tot 24/9] 
❑ ‘Gathered Leaves’ – Alec Soth [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Die zweite Heimat’ – Peter 
Bialobrzeski [tot 7/1/2018] 
❑ Peter Saul [30/9 tot 28/1/2018]

Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall – 040 24 86 26 12  
di-zo 10-18u, do 10-21u
❑ ‘Honey, I rearranged the collection. #2 
Help Me Hurt Me. Between Care and 
Cruelty’ [tot 8/1/2018] 
❑ ‘Uncharted Territory: The Elephant 
and the Feather’ – Jose Dávila [tot 
2/6/2018] 
❑ ‘Art and Alphabet’ [tot 29/10] 
❑ Anita Rée (1885-1933) [6/10 tot 
4/2/2018] 
❑ ‘The Light of the Campagna. Drawings 
from the British Museum’ – Claude 
Lorrain [13/10 tot 14/1/2018] 
❑ ‘Horst Janssen. A Tribute to Claude 
Lorrain’ [13/10 tot 14/1/2018]

Kunstverein Hamburg
Klosterwall 23 – 040 32 21 57  
di-zo 12-18u
❑ ‘Zwischen 1943 und 1973 lagen 30 
Jahre. 30 Jahre nach 1973 war das Jahr 
2003’ – Wolfgang Tillmans [23/9 tot 
12/11]

Hannover

Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 – 0511 32 70 81  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘One to one’ – Marc Camille 
Chaimowicz[29/9 tot 7/1/2018] 
❑ ‘Studio for Propositional Cinema’ 
[29/9 tot 7/1/2018]

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz – 0511 168 438 75  
di 10-20u, wo-zo 10-18u
❑ ‘El Lissitzky. The Abstract Cabinet. The 
New Reconstruction’ [tot 31/12]

Herford

Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 – 021 99 44 30 0  
di-zo 11-18u, 1ste wo/maand 11-21u
❑ ‘Suspended Territories. Artists from 
Middle East and North Africa’ [tot 24/9] 
❑ ‘Mix it. Pop Music and Video Art’ [tot 
15/10] ❑ ‘Revolution in red-yellow-blue. 
Gerrit Rietveld and contemporary art’ 
[14/10 tot 4/2/2018] 
❑ ‘A radical Modernist. The enigma of 
Mart Stam’ [5/11 tot 7/1/2018]

Karlsruhe

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 – 0721 28 226  
di-vr 11-19u, za-zo 11-17u
❑ ‘The Truth is Never Watertight’ 
– Lubaina Himid [tot 26/11] 
❑ ‘To Become Two’ – Alex Martinis Roe 
[tot 26/11]

Städtische Galerie Karlsruhe
Lorenzstrasse 27 – 0721/133.44.01  
wo-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘Willi Müller-Hufschmid (1890–1966). 
Arbeiten auf Papier’ [tot 8/10] 
❑ ‘Otto Bartning (1883–1959). Architect 
of Social Modernism’ [tot 22/10]

Zentrum für Kunst und 
Medientechnologie – ZKM
Lorenzstrasse 19 – 0721 81 00 0  
wo-vr 10-18u, za-zo 11-18u
❑ ‘ZKM_Gameplay’ [tot 31/12] 
❑ ‘// supraliminal’ – DJ Spooky and Greg 
Niemeyer [tot 31/12] 
❑ ‘Centerbeam. A Performative 
Sculpture by CAVS’ [tot 1/10] 
❑ ‘Hybrid Layers’ – Yuri Pattison, 
Aleksandra Domanovic, Daniel Keller, 
Anne de Vries, Katka Novitskova... [tot 
7/1/2018] 
❑ ‘Radical Software. The Raindance 
Foundation, Media Ecology and Video 
Art’ [tot 28/1/2018] 
❑ ‘AppArtAward 2016 – Highlights’ [tot 
31/12] ❑ ‘Reinhard Döhl: Everything is 
Possible. Anything Goes’ [tot 22/10] 
❑ ‘Helmut Heißenbüttel: writing 
collecting broadcasting’ [tot 22/10]
❑ ‘Sprache ist fuer wahr ein Körper’ 
– Konrad Balder [tot 22/10] 
❑ ‘Between success and persecution. 
Jewish stars in German sport till 1933 
and beyond’ [tot 7/10] 
❑ ‘The Art of Immersion’ [tot 
28/1/2018] 
❑ ‘Datumsoria: the Return of the Real’ 
[tot 18/3/2018] 
❑ ‘Open Codes. Living in Digital Worlds’ 
[20/10 tot 5/8/2018] 
❑ ‘Resonances. 40 years of the 
Kunststiftung Baden-Württemberg’ [4/11 
tot 18/2/2018]

Kleve

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 – 02821 75 010  
di-zo 11-17u
❑ ‘Proteus en Polymorphia’ – Hendrick 
Goltzius & Pia Fries [8/10 tot 
11/2/2018]

Ludwig Forum für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 – 0241 180 71 04  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Pop Art and Hyperrealism’ [tot 
31/12] ❑ ‘Visual Screams – The Aachen 
mural painter Klaus Paier’ [tot 1/10] 
❑ ‘As a Matter of Fact’ – Erik Levine 
[tot 24/9] ❑ ‘Aachen Art Prize 2016: 
Thinking Action’ – Franz Erhard Walther 
[tot 29/10] ❑ ‘Art x Cuba. Contemporary 
Perspectives since 1989’ [tot 18/2/2018] 
❑ ‘Digital Games – Art and Computer 
Games’ [9/11 tot 15/4/2018]

Neuer Aachener Kunstverein – NAK
Passstrasse 29, Stadtgarten 
0241 50 32 55  
di-zo 14-18u
❑ ‘Hour of Excavation’ – Hiroki 
Tsukuda[tot 15/10] 
❑ Emma Talbot [22/10 tot 3/12]

Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 – 0241 47980 40  
di-zo 10-17u
❑ ‘Lazarus’ – Herbert Falken [tot 29/10] 
❑ ‘Blicke, die bleiben. Fotografische 
Porträts aus der Sammlung Fricke’ 
[21/10 tot 14/1/2018]

Baden-Baden

Museum Frieder Burda
Lichtentaler Allee 8 b – 072213 98 98-0  
di-zo 10-18u
❑ ‘Light boxes’ – Rodney Graham [tot 
26/11]

Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a – 07221.232.50  
di-zo 10-18u
❑ Liang Shuo [tot 15/10]

Berlin

Akademie der Künste – Hanseatenweg
Hanseatenweg 10 – 030,200 57-2000  
11-21u
❑ ‘Tell it to the Stones’ – Danièle Huillet 
and Jean-Marie Straub [tot 19/11] 
❑ ‘KONTAKTE ‘17 Biennial for 
Electroacoustic Music and Sound Art’ 
[28/9 tot 1/10] 
❑ ‘Benjamin und Brecht. Denken in 
Extremen’ [26/10 tot 8/1/2018]

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]

Berlinische Galerie
Alte Jakobstr. 124-128 – 030 789 02 600  
wo-ma 10-18u
❑ ‘Fred-Thieler-Preis 2017’ – Christine 
Streuli [tot 9/10] ❑ ‘IBB video space’ 
– Amie Siegel [tot 2/10] ❑ ‘3612,54 M³ 
VS 0,05 M³’ – Monica Bonvicini [tot 
26/2/2018] ❑ ‘The Observer’ – Jeanne 
Mammen (1890-1976) [6/10 tot 
15/1/2018] ❑ ‘What Do You Want Here’ 
– Cyrill Lachauer [3/11 tot 30/4/2018] 
❑ ‘IBB video space’ – Elise Florenty & 
Marcel Türkowsky [8/11 tot 4/12]

DAAD Galerie
Oranienstraße 161 – 030.261.36.40  
di-zo 12-19u
❑ ‘Chimera’ – Wilson Diaz [tot 29/10]

Gemäldegalerie
Matthäikirchplatz – 030 266424242  
di-wo, vr: 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘In neuem Licht. Werke in der 
Wandelhalle’ [tot 31/12/2018] 
❑ ‘On Art and Connoisseurship In 
Memory of Max J. Friedländer – A Key 
Figure in the History of Berlin Museums’ 
[tot 24/9] ❑ ‘Jean Fouquet. Das 
Diptychon von Melun’ [tot 7/1/2018]

Hamburger Bahnhof – Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 – 030.39 78 34 11  
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘Moving is in every direction. 
Environments-Installations-Narrative 
Spaces’ [tot 29/10] ❑ ‘Sublunar 
Interference’ – Raimund Kummer [tot 
29/10] ❑ ‘Preis der Nationalgalerie 
2017’ – Jumana Manna, Sol Calero, 
Iman Issa, Agnieszka Polska [29/9 tot 
14/1/2018]

Haus am Lützowplatz
Lützowplatz 9 – 030 261 38 05  
di-zo 11-18u
❑ Michael Pohl [tot 15/10] 
❑ ‘Prometheus Delivered’ – Thomas 
Feuerstein [tot 19/11]

KINDL – Zentrum für zeitgenössische 
Kunst
Am Sudhaus 2 – 030 832 15 91 20  
wo-zo 12-18u
❑ ‘Silo of Silence – Clicked Core’ 
– Haegue Yang [tot 13/5/2018] ❑ ‘Berlin 
Fassaden’ – Asta Gröting [tot 3/12]

Kupferstichkabinett
Matthäikirchplatz – 030 266 42 42 42  
di-vr 10-18u, do 10-20u, za-zo 11-18u
❑ ‘We Set the Tone. Pictures of Music 
from Mantegna to Matisse’ [tot 5/11]

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] ❑ Willem de Rooij [tot 
17/12] ❑ Lucy Skaer [13/10 tot 
7/1/2018]

Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 – 030/254.86.777  
wo-ma 10-19u
❑ ‘The Luther Effect Protestantism – 
500 Years in the World’ [tot 5/11] 
❑ ‘Closer’ – Lucian Freud (1922-2011) 
[tot 22/10] ❑ ‘Bloody soil. Scenes of 
NSU crimes’ – Regina Schmeken [tot 
29/10] ❑ ‘Expressionist Utopias’ 
– Wenzel Hablik (1881-1934) [tot 
14/1/2018] ❑ ‘Old Food’– Ed Atkins 
[29/9 tot 10/12]

Museum für Fotografie
Jebensstraße 2 – 030 – 266 42 42 42  
di-zo 11-19u, do 11-20u
❑ Mario Testino / Helmut Newton / Jean 
Pigozzi [tot 19/11] ❑ ‘Working on History. 
Contemporary Chinese Photography and 
the Cultural Revolution’ [tot 7/1/2018] 
❑ ‘gute aussichten GRANT: v40h, max. 2 
Monate (work in progress)’ – Stefanie 
Schroeder [tot 8/10]
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Royal Academy of Arts
Piccadilly – 020 7300 8000  
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘Academicians in Focus: Fred 
Cuming’[tot 16/10] ❑ ‘Second Nature: 
The Art of Charles Tunnicliffe’ [tot 8/10] 
❑ ‘Matisse in the Studio’ [tot 12/11] 
❑ ‘Jasper Johns: ‘Something Resembling 
Truth’’ [23/9 tot 10/12] ❑ ‘Dalí / 
Duchamp’ [7/10 tot 3/1/2018]

Tate Britain
Millbank – (0)20 7887 8888  
10-18u
❑ ‘Queer British Art 1861-1967’ [tot 
1/10]❑ Simeon Barclay [tot 5/11] 
❑ Rachel Whiteread [tot 21/1/2018] 
❑ ‘The EY Exhibition: Impressionists in 
London’ [2/11 tot 7/5/2018]

Tate Modern
Bankside – 020.78.87.86.87  
zo-do 10-18u, vr-za 10-22u
❑ Fahrelnissa Zeid [tot 8/10] 
❑ ‘Soul of a Nation: Art in the Age of 
Black Power’ [tot 22/10] 
❑ ‘Hyundai Commission: SUPERFLEX’ 
[3/10 tot 2/4/2018] ❑ ‘Not Everyone 
Will Be Taken Into the Future’ – Ilya & 
Emilia Kabakov [10/10 tot 28/1/2018] 
❑ ‘Red Star Over Russia: A Revolution in 
Visual Culture 1905-55’ [8/11 tot 
18/2/2018]

Victoria and Albert Museum
Cromwell Road – 0171/938.83.61  
10-17u45, vr 10-22u
❑ Rachel Kneebone [tot 14/1/2018] 
❑ ‘Designing the V&A’ [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Pink Floyd: Their Mortal Remains’ 
[tot 1/10] ❑ ‘Contemporary Korean 
Ceramics’ [tot 11/2/2018] 
❑ ‘Balenciaga: Shaping Fashion’ [tot 
18/2/2018] ❑ ‘Plywood: Material of the 
Modern World’ [tot 12/11] ❑ ‘Woman’s 
Hour Craft Prize’ [tot 5/2/2018] 
❑ ‘Opera: Passion, Power and Politics’ 
[30/9 tot 25/2/2018]

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street 
(0)20 7522 7888  
di-zo 11-18u, do 11-21u
❑ ‘Desire Machine Collective, Arjuna 
Neuman and Denise Ferreira da Silva. 
Artists’ Film International’ [tot 15/10] 
❑ ‘ISelf Collection: The End of Love’ 
– Akram Zaatari / Maria Lassnig, Alice 
Neel, Michaël Borremans, Luc Tuymans, 
Wolfgang Tillmans, Gillian Wearing... 
[tot 26/11] 
❑ ‘Soundtrack for a troubled time and 
notes on humiliation’ – Cally Spooner 
[tot 26/11]
❑ ‘Commissions from Performa’s 
Archives’– Mike Kelley, Jérôme Bel, Arto 
Lindsay, Yvonne Rainer, Omer Fast... [tot 
4/3/2018] 
❑ ‘Photographs 1979-2017’ – Thomas 
Ruff [27/9 tot 21/1/2018] 
❑ ‘The Frisson of the Togetherness’ 
– Leonor Antunes [3/10 tot 9/4/2018]

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
❑ ‘Thank you so much for the flowers’ 
– Mike Bourscheid [tot 26/11] 
❑ ‘Love is the Institution of Revolution’ 
– Mikhail Karikis[tot 15/10] 
❑ ‘Ad Valorem Ratio’ – Jean-Charles 
Massera [tot 2/10] 
❑ ‘Blackbox: To Each His Own Mask’ 
– Tine Guns [4/10 tot 27/11] 
❑ ‘Theatre of Disorder’ – Martine Feipel 
& Jean Bechameil [28/10 tot 7/1/2018]

Mudam Luxembourg
Park Dräi Eechelen 3 – +352 45 37 85 1  
do-ma 10-18u, wo 10-23u
❑ ‘Hard to picture – A tribute to Ad 
Reinhardt’ – Luis Camnitzer, Sara 
Cwynar, Judith Hopf, Kerry James 
Marshall, Álvaro Oyarzún, Lili 
Reynaud-Dewar, Olav Westphalen [tot 
21/1/2018] ❑ Su-Mei Tse [7/10 tot 
8/4/2018] ❑ ‘Flatland / Abstractions 
narratives #2 ‘ – Reinhard Mucha, 
Raphaël Zarka, Philippe Decrauzat, Liam 
Gillick... [7/10 tot 15/4/2018]

Nederland
’s-Hertogenbosch

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
De Mortel 4 – 073 627 36 80  
di-zo 11-17u
❑ ‘Factory Records – visuele 
tegencultuur van de jaren tachtig’ [tot 
5/11] ❑ ‘Future Bodies. Bart Hess 
2007-2017’ [tot 1/10] ❑ ‘Celebrating 
Ceramics – 100 jaar Ettore Sottsass’ [tot 
7/1/2018] ❑ ‘StyleDrive’ – Otto Snoek 
[14/10 tot 18/2/2018]

Köln

Käthe-Kollwitz Museum
Neumarkt 18-24 
(0)221 227 2899/-2602 
di-vr 10-18u za-zo 11-18u
❑ ‘In the Spirit of Käthe Kollwitz – Today 
Käthe-Kollwitz-Preisträger der 
Akademie der Künste, Berlin’ – Käthe 
Kollwitz, Lutz Dammbeck, Katharina 
Sieverding, Martin Assig, Eran Schaerf... 
[29/9 tot 10/12]

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz – 0221 221 26165  
di-zo 10-18u, 1ste do/maand 10-22u
❑ ‘Art Into Life! Collector Wolfgang 
Hahn and the 60s’ [tot 24/9] 
❑ ‘The Humane Camera. Heinrich Böll 
and Photography’[tot 7/1/2018] 
❑ ‘Architectures and People’– Werner 
Mantz (1901–1983) [14/10 tot 
21/1/2018]

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] ❑ ‘Il deserto rosso now 
– Photographic Reactions to Antonioni’s 
Classic Film’ – Sophia Kesting, Guido 
Guidi, Alessandra Dragoni, Alexander 
Rosenkranz, Jakob Wierzba, Xiaoxiao 
Xu...[tot 28/1/2018] ❑ ‘A Look at the 
Collection: Francesco Neri – Trophy and 
Treasure’ [tot 17/10] ❑ Duane Michals 
[21/10 tot 5/11] ❑ ‘A Look at the 
Collection: Francesco Neri – Trophy and 
Treasure’ [9/11 tot 28/1/2018]

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’ 
[tot 4/2/2018] ❑ ‘A Revolution in 
Printmaking – The Italian Chiaroscuro 
Woodcut of the Sixteenth Century’ [22/9 
tot 14/1/2018] ❑ ‘Tintoretto – A Star 
was Born’ [6/10 tot 28/1/2018]

Krefeld

Haus Esters/Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91/97 
02151 97 55 80  
di-zo 11-17u
❑ ‘Ideology, Abstraction and 
Architecture’ [1/10 tot 14/1/2018] 
❑ ‘EXAT 51. Synthesis of the Arts in 
Post-War Yugoslavia’ [1/10 tot 
14/1/2018] ❑ ‘The Spirit of our Needs’ 
– Jasmina Cibic [1/10 tot 14/1/2018]

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 – 02151.975.58-0  
di-zo 11-17u
❑ ‘The Adventure of our Collection II’ 
[tot 1/10] 
❑ ‘The Insatiable Eye. The travels of the 
landscape painter Adolf Höninghaus 
(1810/11-1882)’ [20/10 tot 8/4/2018]

Leverkusen

Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 
0214 855 56 29  
di-wo,vr-zo: 11-17u, do 11-21u
❑ ‘Die Spuren’ – Miroslaw Balka [24/9 
tot 7/1/2018]

Mönchengladbach

historical Städtisches Museum
Bismarckstraße 97 – 02161 25 26 31  
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘VON DA AN (FROM THEN ON). 
Temporary re-opening of the Städtisches 
Museum in Mönchengladbach spaces, 
works, visualizations from the 
anti-Museum 1967–1978’ [tot 18/2/2018]

Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 – 02161 25 26 31  
di-vr 11-17u, za-zo 11-18u
❑ ‘The future of drawing is the computer. 
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... [tot 7/1/2018] 
❑ ‘VON DA AN (FROM THEN ON). 
Temporary re-opening of the Städtisches 
Museum in Mönchengladbach spaces, 
works, visualizations from the 
anti-Museum 1967–1978’ [tot 18/2/2018]

München

Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 – 089.211.27.115  
ma-zo 10-20u, do 10-22u
❑ ‘Figure Ground’ – Thomas Struth [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Mappa Mundi’ – Frank 
Bowling [tot 7/1/2018] ❑ ‘Der 
Öffentlichkeit – Von den Freunden Haus 
der Kunst: Centrifuge’ – Sarah Sze [tot 
12/8/2018] ❑ ‘Again and Again – 
Sammlung Goetz at Haus der Kunst’ [tot 
8/4/2018] ❑ ‘Capsule 08: The 
Procedure’ – Polina Kanis [tot 
18/3/2018] ❑ ‘Going Forth: The Institute 
of Reconciliation’ – Oscar Murillo [tot 
18/3/2018]

Kunstbau München/Lenbachhaus
Luisenstraße 33 – 089.233.320.00  
di 10-20, wo-zo 10-18u
❑ ‘Picture Perfect – Views from the 19th 
Century’ [tot 31/12/2018] 
❑ ‘Mentally Yellow. High Noon’ – Maria 
Lassnig, Karla Black, Franz Ackermann, 
Isa Genzken, Charline von Heyl, Monica 
Bonvicini... [tot 8/10] ❑ Gabriele 
Münter [31/10 tot 8/4/2018] 
❑ ‘Joseph Beuys. Impeccable Pictures 
1945-1984’ [14/11 tot 18/3/2018]

Museum Brandhorst
Kunstareal. Theresienstrasse 35a  
di-zo 10-18u, do-10-20u
❑ ‘Cy Twombly: in the studio’ [tot 
26/8/2018] ❑ ‘Pop Pictures People’ [tot 
30/6/2018]

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
❑ ‘Double Garage’ – Thomas 
Hirschhorn[tot 5/11] ❑ ‘Globally 
Precarious. Forced Migration, Trauma 

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
❑ ‘Medusa. Bijoux et tabous’ [tot 5/11] 
❑ ‘Derain, Balthus, Giacometti – Une 
amitié artistique’ [tot 29/10]

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan – 1 53 01 86 60  
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ Charlemagne Palestine [tot 19/11]

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur 
01 40 49 48 14  
di-zo 9u30-18u, do 9u30-21u45
❑ ‘Portraits de Cézanne’ [tot 24/9]

Musée de l’Orangerie
Jardin des Tuileries – 01 44 77 80 07  
wo-ma 9-18u
❑ ‘Dada Africa, sources et influences 
extra-occidentales’ [18/10 tot 
19/2/2018]

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 – 01.40.20.50.50  
wo-ma 9-18u, wo/vr 9-21u45
❑ ‘Drawing Greatness. The Art of 
Sketching in the Republic of Genoa’ [tot 
25/9] ❑ ‘Drawing in the Open Air. 
Variations in Drawing from Nature in the 
First Half of the 19th Century’ [16/10 
tot 29/1/2018] ❑ ‘François I and Dutch 
Art’ [18/10 tot 15/1/2018]

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard – 01 40 13 62 00  
di-do 10-19u, ma, vr: 10-22u, za-zo 9-20u
❑ ‘Rubens. Portraits princiers’ [4/10 tot 
14/1/2018]

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 
01.47.23.38.86  
wo-ma 12-24u
❑ ‘Days are Dogs. “Carte blanche” to 
Camille Henrot’ – David Horvitz, Maria 
Loboda, Nancy Lupo, Samara Scott, 
Avery Singer, Jacob Bromberg [18/10 tot 
7/1/2018]

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de 
la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill 
01 53 43 40 00  
di-zo 10-18u
❑ ‘L’art du pastel de Degas à Redon. La 
collection du Petit Palais’ [tot 8/4/2018] 
❑ ‘Anders Zorn. Le maître de la peinture 
suédoise’ [tot 17/12] 
❑ ‘Andres Serrano. Dans les collections 
permanentes’ [7/10 tot 14/1/2018]

Tours

Jeu de Paume – Château de Tours
25 avenue André Malraux 
02 47 70 88 46  
di-zo 14-18u
❑ Willy Ronis (1910-2009) [tot 29/10]

Groot-Brittannië
Cornwall

Tate St Ives
St Ives – (0)1736 796 226  
di-zo 10-16u20
❑ ‘All That Heaven Allows’ – Rebecca 
Warren [14/10 tot 7/1/2018]

Leeds

Henry Moore Institute
The Headrow 74 – 0113.234.31.58  
di-zo 11-17u30, wo 11-20u
❑ ‘Becoming Henry Moore – the artist’s 
creative trajectory from 1914 until 
1930’[tot 22/10]

Liverpool

Tate Liverpool
Albert Dock – 0151.709.32.23  
10-17u
❑ ‘Portraying a Nation: Germany 
1919-1933’ [tot 15/10] ❑ ‘Space 
Tapestry’ – Aleksandra Mir [tot 15/10] 
❑ ‘Artist Rooms: Roy Lichtenstein in 
Focus’ [22/9 tot 17/6/2018]

London

Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre  
020/7638.41.41 
za-wo 10-18u, do-vr 10-21u
❑ ‘Boom for Real’ – Jean-Michel 
Basquiat (1960-1988) [21/9 tot 
28/1/2018] ❑ ‘Purple’ – John Akomfrah 
[6/10 tot 7/1/2018]

National Gallery
Trafalgar Square – 0171/300.80.00  
10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Giovanni da Rimini: An Early 
14th-Century Masterpiece Unveiled’ [tot 
8/10] ❑ ‘Display: Leonardo, 
Michelangelo, Raphael around 1500’ [tot 
28/1/2018] ❑ ‘Drawn in Colour: Degas 
from the Burrell’ [20/9 tot 7/5/2018] 
❑ ‘Reflections: Van Eyck and the 
Pre-Raphaelites’ [2/10 tot 2/4/2018]
❑ ‘Monochrome: Painting in Black and 
White’ [30/10 tot 18/2/2018]

and Remembrance in Contemporary 
Photography’ [tot 1/10] ❑ ‘Himalaya 
Goldsteins Stube’ – Pipilotti Rist[tot 
31/12] ❑ ‘Fabienne Verdier meets 
Sigmar Polke. Talking lines’ [tot 8/10] 
❑ ‘FUTURO. A Flying Saucer in Town’ 
[tot 3/6/2018] ❑ ‘The Michael & 
Eleonore Stoffel Foundation acquires 
five works by Anselm Kiefer’ [tot 
1/7/2018] ❑ ‘Lucas van Leyden 
(1489/1494–1533) – Master of 
Printmaking’ [tot 24/9] 
❑ ‘Beate Kuhn. Ceramic Works from the 
Freiberger Collection’ [tot 19/11] 
❑ ‘Does permanence matter? ephemeral 
urbanism: cities in constant flux’ [tot 
18/3/2018] ❑ ‘Reise nach Jerusalem / 
musical chairs, 2002’ – Olaf Metzel 
[7/10 tot 13/12] ❑ Thea Djordjadze 
[19/10 tot 14/1/2018] ❑ ‘Seth Price 
– Social Synthetic’ [21/10 tot 
18/2/2018] ❑ ‘Araki.Tokyo’ [26/10 tot 
4/3/2018] ❑ ‘Beyond the New’ – Hella 
Jongerius & Louise Schouwenberg 
[10/11 tot 16/9/2018]

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] 
❑ ‘Re-entry (Third Ear Edit)’ – Gerwald 
Rockenschaub [tot 14/10]

Villa Stuck
Prinzregentenstraße 60  
089.45.55.51.25 
di-zo 11-18u, 1ste vrijdag/maand: 
11-22u
❑ Abbas Akhavan [tot 1/10] 
❑ ‘The Library of Smell’ – Hisako Inoue 
[7/10 tot 14/1/2018] ❑ ‘Danner-Preis 
2017’ [12/10 tot 7/1/2018] 
❑ Efrat Natan / Nahum Tevet [26/10 tot 
28/1/2018]

Münster

Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 – Kappenberger Damm 
02501.966.205.60  
di-zo 13-17u
❑ ‘20. Jahresausstellung 2017’ [1/10 tot 
28/1/2018]

Skulptur Projekte 2017
Domplatz 10 – 0251 59 07 169 
❑ ‘The fifth edition of the Skulptur 
Projekte’ [tot 1/10]

Westfälischer Kunstverein
Rothenburg 30 – 0251 46 157  
di-zo 11-19u
❑ ‘Surplus of Myself’ – Tom Burr [tot 
1/10]❑ ‘Jahresgaben 2017’ [11/11 tot 
14/1/2018]

Neuss

Langen Foundation – Raketenstation 
Hombroich
Raketenstation Hombroich 1 
02182 5701- 0  
dagelijks 10-18u
❑ ‘Limbo’ – FORT [tot 8/4/2018]

Nordhorn

Städtische Galerie Nordhorn
Vechteaue 2 – 05921/97.11.00  
di-vr 14-17u, za 14-18u, zo 11-18u
❑ Nasan Tur [tot 29/10]

Nürnberg

Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Straße 32 – 0911 231 28 53  
di, do-zo 10-18u, wo 10-20u
❑ ‘Fearless’ – Alicia Framis [tot 12/11]

Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 – 0911 240 20 69  
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Keine Schatten im Paradies’ – Peter 
Buggenhout [tot 24/9] ❑ ‘Textiles 
design. Stoffentwürfe 1987-2017’ – Ulf 
Moritz [29/9 tot 1/11] ❑ ‘Von der Kunst, 
ein Teehaus zu bauen. Exkursionen in die 
japanische Ästhetik’ [27/10 tot 
18/2/2018]

Remagen

Arp Museum Bahnhof Rolandseck
Hans-Arp-Allee 1 – 2228 9425 16  
di-zo 11-18u
❑ ‘Vision. Creation. Obsession’ – Henry 
Moore (1898–1986) [tot 7/1/2018] 
❑ ‘The eye is a peculiar animal. 
Photographies and Optical Instruments 
by Werner Klotz’[tot 5/11]

Siegen

Museum für Gegenwartskunst Siegen
Unteres Schloss 1 – 0271.405.77.0  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘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 [tot 15/10] ❑ ‘Me and You’ 
– Takako Saito [12/11 tot 28/2/2018]

Stuttgart

Kunstmuseum Stuttgart
Kleiner Schlossplatz 1 
(0) 711 216 21 88 
di-zo 10-18u, vr 10-21u
❑ ‘Concrete Concerns. Teufel Collection’ 
– Mark Francis, Josef Albers, Richard 
Paul Lohse, Max Bill, Bridget Riley... 
[tot 7/1/2018] ❑ ‘Modes of Behavior 
towards People When Affection Plays a 
Part. Klein Collection’ [tot 5/11] ❑ 
Ann-Kathrin Müller [7/10 tot 7/10/2018]

Staatsgalerie Stuttgart
Konrad-Adenauer-Straße 30-32 
0711 . 470 40 0  
di-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Schaufenster Sohm VII’ – Hansjörg 
Mayer [tot 22/10] 
❑ ‘Pop Unlimited’ [tot 5/11] 
❑ ‘The Great Graphic Boom. 
Amerikanische Graphik 1960-1990’ [tot 
5/11] ❑ ‘Videobox-Museum Matters: 
Museum Hours’ – Jem Cohen [tot 29/10] 
❑ ‘Videobox-Museum Matters: Into the 
Interior (Last Day of the Permanent 
exhibition)’ – Katarina Zdjelar [31/10 
tot 7/1/2018]

Amersfoort

Kunsthal KAdE – Kunsthal in Amersfoort
Eemplein 77 – 030 422 50 30  
di-zo 11-17u
❑ ‘Vuur’ – Maria Roosen [1/10 tot 
7/1/2018]

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 – 020.547.50.38  
di-zo 11-17u
❑ ‘Brutal Vitality: CoBrA in handen van Bank 
& Rau’ [tot 31/12] ❑ ‘Radicale Sociale 
Animale Talen’ – Gabriel Lester / Polylester, 
Erik Van Lieshout, Richard Niessen, Navid 
Nuur, Raphaela Vogel...[tot 24/9]

Amsterdam

andriesse eyck galerie
Leliegracht 47 – 020 623 62 37  
wo-za 13-18u
❑ ‘Voluntary Weathering’ – Helen Mirra  
[tot 14/10] ❑ ‘Opening Hours’ – Daragh 
Reeves[21/10 tot 2/12]

De Brakke Grond
Nes 45 – 020.622.90.14  
ma-vr 10-18u, za-zo 13-18u (gesloten 
van 15 t/m 25 oktober)
❑ ‘Light Displacement’ – Meggy 
Rustamova[tot 4/11]

De Oude Kerk
Oudekerksplein 23 – 020 625 82 84  
ma-za 10-18u, zo 13-17u30
❑ Iswanto Hartono [29/9 tot 15/11]

De School
Doctor Jan van Breemenstraat 1 
020 737 3197  
di-za 12-22u en tijdens clubavonden
❑ ‘15/LOVE’ – Sjoerd Tim, Ian de Ruiter, 
Semâ Bekirovic, Bram de Jonghe, Kasper 
de Vos, Ana Navas, Tim Breukers, Markus 
Karstiess [tot 8/10]

EYE Film Instituut Nederland
IJpromenade 1 – 020 5891400  
dagelijks 10-19u
❑ Apichatpong Weerasethakul & Cao 
Guimarães [tot 3/12]

Fotografie Museum Amsterdam (Foam)
Keizersgracht 609 – 020.551.65.00  
ma-wo 10-18u, do-vr 10-21u, za-zo 10-18u
❑ ‘Foam Talent’ [tot 12/11] ❑ Ruang 
Mes 56 [tot 12/11] ❑ ‘Mirroring Life’ 
– André Kertész (1894-1985) [tot 
10/1/2018]

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 – 020.423.30.46  
di-za 13-18u (of op afspraak)
❑ ‘Loved an Image’ – Juliette 
Blightman[tot 21/10] ❑ ‘The Dong with 
the Luminous Nose’ – Ola Vasiljeva [tot 
21/10]❑ ‘In Course of the Miraculous’ 
– Cheng Ran [26/10 tot 31/10] ❑ ‘Space 
Refugee’– Halil Altindere [1/11 tot 4/11] 
❑ ‘Untitled (Shaving Performance 
2010)’ – A.K. Burns & Katherine 
Hubbard [6/11 tot 11/11]

Galerie Onrust
Planciusstraat 7 – 020 420 22 19  
wo-za 13-18u (en op afspraak)
❑ ‘Stages of Being’ – Robert Zandvliet 
[tot 14/10] ❑ ‘Stage of Being’ – Robert 
Zandvliet [tot 14/10]

Galerie Ron Mandos
Prinsengracht 282 – 020 320 70 36  
wo-za 12-18u
❑ ‘Passage’ – Mohau Modisakeng [tot 
21/10] ❑ ‘Anonymous’ – Anthony 
Goicolea [tot 21/10]

Huis Marseille
Keizersgracht 401 – 020 531 89 89  
di-zo 11-18u
❑ ‘Landscape with Tree’ – Jamie 
Hawkesworth [tot 3/12]

Looiersgracht 60
Looiersgracht 60 – 020 772 8006  
wo-zo 12-20u
❑ ‘Imprinted Matter / Materia Impresa’ 
– Aimée Zito Lema [21/9 tot 29/10]

Nieuw Dakota
Ms. Van Riemsdijkweg 41b – 020 3318311 
do-vr 11-18u, za-zo 12-18u
❑ ‘Home Is Where You Fit’ – MG&M 
Collective [tot 8/10] ❑ ‘Monochromatic, 
Ajrakh DNA pattern sequences & Nail 
Strings’ – Antonio José Guzman i.s.m. 
Textiel Factorij, Iva Jankovic (Mids), 
Sukor en Sufiyan Katri [15/10 tot 19/11]

P/////AKT
Zeeburgerpad 53 – 06 542 70 879  
do-zo 14-18u
❑ Monique IJsseldijk [tot 8/10] 
❑ David Bernstein [tot 8/10]

Reutengalerie Amsterdam
prinsengracht 510 – 020 6207537  
wo-za 13-18u
❑ ‘Perpetuum III – in voortdurende 
beweging’ – Andrea Radai, Ronald 
Versloot, Lon Robbé, Olphaert den 
Otter[tot 15/10]

Rijksmuseum
Museumstraat 1 – 020 6747 000  
dagelijks 9-17u
❑ ‘Dubuffet in the Rijksmuseum 
Gardens’[tot 1/10] ❑ Johan Maelwael 
[6/10 tot 7/1/2018] ❑ Matthijs Maris 
(1839-1917) [6/10 tot 7/1/2018]

Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 – 05361 2669 69  
di-zo 11-18u
❑ ‘The Loop in Art, Film, Architecture, 
Music, Literature and Cultural History’ 
– Michael Maier, Erik Satie, Eadweard 
Muybridge, Raymond Roussel, Gertrude 
Stein, Andy Warhol, Nam June Paik, 
OMA, Ragnar Kjartansson... [29/10 tot 
18/2/2018]

Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg – 05361.674.22  
wo-vr 10-17u, za 13-18u, zo 11-18u
❑ ‘Games Culture’ [tot 5/11] ❑ ‘Games 
Culture’ – A Dumb Thing, Werner Amann, 
Corridor Digital, Morten Rockford Ravn, 
Lea Schönfelder & Peter Lu, Urban 
Invention [tot 5/11]

Wuppertal

Von der Heydt-Kunsthalle
Haus der Jugend Barmen/Geschwister 
Scholl Platz 4-6 – 0202 563 6571  
di-zo 11-18u
❑ ‘Haus der Jugend Fotografie und 
Video’ – Tobias Zielony [tot 14/1/2018]

Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 – 0202.563.62.31  
di-zo 11-18u, do 11-20u
❑ ‘MEHR LICHT! – Werke aus der 
Sammulung’ [tot 25/2/2018] ❑ Edouard 
Manet [24/10 tot 25/2/2018]

Frankrijk
Dunkerque

Frac Nord-Pas de Calais
503 Avenue des Bancs de Flandres 
– (0)3 28 65 84 20  
wo-vr 14-18u, za-zo 11-19u
❑ ‘Le son entre’ – George Brecht, John 
Cage, François Curlet & Michel François, 
Pierre Huyghe, Dennis Oppenheim… [tot 
31/12] ❑ ‘Minute Papillon’ – Florence 
Doléac [23/9 tot 5/3/2018] 
❑ ‘Design Radical’ – Archizoom, Pier 
Giacomo Castiglioni, Piero Gilardi, 
Ettore Sottsass et Studio 65 [23/9 tot 
31/12] ❑ ‘PANORAMA 19, échos 
dunkerquois (sélection de films: Jean de 
Loisy, Président du Palais de Tokyo)’ 
[23/9 tot 31/12] ❑ ‘Permanent 
Déplacement’ – Sarah Feuillas / Aglaia 
Konrad [23/9 tot 31/12]

Lens

Louvre Lens
rue Georges Bernanos – 03 21 18 62 62  
wo-ma 10-18u
❑ ‘La Galerie du Temps: 70 œuvres pour 
l’Antiquité, 45 œuvres pour le Moyen 
Âge et 90 œuvres pour les Temps 
modernes’[tot 31/12] ❑ ‘Musiques ! 
Échos de l’Antiquité’ [tot 15/1/2018] 
❑ ‘Heures italiennes. Chefs-d’oeuvre des 
Hauts-de-France’ [18/10 tot 28/5/2018]

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
❑ ‘Fernand Léger. Le Beau est partout’ 
[tot 30/10] ❑ ‘Law of Peripheral Units’ 
– Kishio Suga [tot 5/3/2018] 
❑ ‘Japan-ness. Architecture et urbanisme 
au Japon depuis 1945’ [tot 8/1/2018] 
❑ ‘Japanorama. Nouveau regard sur la 
création contemporaine’ [20/10 tot 
5/3/2018]

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 30/9] ❑ ‘L’oeil écoute’ 
[tot 1/4/2018] ❑ David Hockney [tot 
23/10] ❑ ‘Prix Marcel Duchamp 2017’ 
– Maja Bajevic, Joana Hadjithomas et 
Khalil Joreige, Charlotte Moth, Vittorio 
Santoro [27/9 tot 8/1/2018] 
❑ ‘André Derain 1904-1914. La 
décennie radicale’ [4/10 tot 29/1/2018] 
❑ Harmony Korine [6/10 tot 5/11] 
❑ ‘Cosmopolis / scènes artistiques d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine’ [18/10 
tot 18/12] ❑ ‘Photographisme. Klein, 
Ifert, Zamecznik’ [8/11 tot 29/1/2018]

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] ❑ ‘Mali Twist’ – Malick Sidibé 
[20/10 tot 1/2/2018]

Fondation Louis Vuitton
8 avenue du Mahatma Gandhi 
01 40 69 96 00  
ma, wo, do 12-19u, vr 12-21u, za-zo 
11-20u
❑ ‘Being Modern – MoMA in Paris’ 
[11/10 tot 5/3/2018]

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
❑ Irving Penn (1917-2009) [21/9 tot 
29/1/2018] 
❑ ‘Gauguin the alchemist’ [11/10 tot 
22/1/2018]

Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 – 01.47.03.12.41  
di 11-21u, wo-zo 11-19u
❑ ‘Instruments’ – Ismaïl Bahri [tot 24/9] 
❑ ‘La vie folle’ – Ed van der Elsken 
(1925-1990) [tot 24/9] ❑ Oscar Murillo 
[tot 24/9]❑ ‘Sensus Plenior’ – Steffani 
Jemison [17/10 tot 21/1/2018] 
❑ ‘Souterrain’ – Ali Kazma [17/10 tot 
21/1/2018] ❑ ‘Les choses’ – Albert 
Renger-Patzsch (1897-1966) [17/10 tot 
21/1/2018]

Amstelpark,
Amsterdamwww.zone2source.net 
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Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A – 020.625.72.14  
wo-za 13-18u 
❑ ‘DUALs’ – Roos Theuws [tot 28/10] 
❑ ‘In Search of Red Yellow and Blue’ 
– Steven Aalders [4/11 tot 16/12]

Stedelijk Museum Amsterdam
Paulus Potterstraat 13 – 020.573.29.11  
dagelijks 10-18u, vr 10-22u
❑ ‘De Stijl in het Stedelijk’ [tot 27/11] 
❑ ‘High in Amsterdam – The sky of 
Amsterdam’ – Jana Euler [tot 15/10] 
❑ Edward Krasinski [tot 15/10] ❑ ‘The 
Deep End’ – Jean Dubuffet (1901-1985) 
[tot 7/1/2018] ❑ Zanele Muholi [tot 
15/10] ❑ ‘The Crossing’ – Carlos Motta 
[tot 21/1/2018] ❑ ‘Ik ben een geboren 
buitenlander – Aspecten van migratie in 
de collectie van het Stedelijk Museum’ 
[23/9 tot 3/6/2018] ❑ ‘De Best 
Verzorgde Boeken 2016’ [29/9 tot 
29/10] ❑ ‘Always at Risk, yet never in 
Danger. Rietveld Graphic Design 2017’ 
[29/9 tot 29/10]

The Merchant House
Herengracht 254 – 020 845 5955  
vr: 12-19u30 (en op afspraak)
❑ ‘Making Things Happen: Young Artists 
in Dialogue I – Curated by Marsha 
Plotnitsky, TMH Founding Artistic 
Director’ – Sylvie Bonnot & Zhu Hong 
[23/9 tot 12/11]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 – 020.570.52.00  
dagelijks 9-18u, vr 9-22u
❑ ‘Nederlanders in Parijs 1789-1914. 
Van Spaendonck, Jongkind, Van Gogh, 
Van Dongen, Mondriaan’ [13/10 tot 
7/1/2018]

W139
Warmoesstraat 139 – 020 6229434  
ma-zo 12-18u
❑ ‘Round & Big’ – Johannes Langkamp 
[tot 1/10] ❑ ‘Forgotten to Talk’ – Lydia 
Balke, Paul Czerlitzki, Fabian 
Herkenhoener, Judith Kisner, Melle de 
Boer [tot 1/10]

Willem Baars Projects
Hoogte Kadijk 17 – 020 423 06 07  
wo–za: 12–18u
❑ ‘DRIFTING CIRCLES’ – Rob Birza 
[tot 14/10] ❑ ‘Figuren uit het 
Zuidwesten’ – Emo Verkerk [28/10 tot 
25/11]

Zone2source
Amstelpark: Glazen Huis, Orangerie en 
Rietveld Huis – Europaboulevard 2 
06 100 875 43  
vr-zo 13-17u (of op afspraak)
❑ ‘Radiant Matter’ – Marjolijn Dijkman / 
Maarten Vanden Eynde [tot 19/11]

Arcen

Kasteeltuinen Arcen
Lingsforterweg 26 – 077 351 34 57  
dagelijks 10-18u
❑ ‘Floating Japan – Collectiepresentatie 
Museum Van Bommel-Van Dam’ [tot 1/10]

Arnhem 

DE GROEN Fine Art Collection
Weverstraat 40 – 026 3033 455  
wo-zo 10-18u
❑ ‘Meticulous’ – René Roeten [tot 3/12]

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 19/11] ❑ ‘Pierre Janssen 
– In de greep van de kunst ‘ [tot 15/10] 
❑ ‘Spelenderwijs / mode, kunst, design 
– kunstenaarsduo RAVAGE’ [tot 29/10] 
❑ ‘Publiekslievelingen’[tot 9/11] 
❑ ‘De nieuwe maker. Combinatie van 
kunst en wetenschap in 33ste editie van 
het Gelders Balkon door Studio Roos 
Meerman, KunstLAB Arnhem (Art 
Officials)’ [tot 19/11] 
❑ Negin Zendegani[tot 24/9]

Assen

Stedelijk Museum Assen voor 
Hedendaagse Kunst – SMAHK
Venestraat 88 – 0592.31.53.16  
do-zo 13-17u
❑ ‘Trans-Onderzoek’ – Wim Warrink / 
Henrike Scholten [tot 15/10]

Beetsterzwaag

Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 – 0512/38.23.76  
za-zo 13-17u
❑ ‘CPVA – SYB’ – Hester Reeve / 
Siobhán Tattan [18/9 tot 30/10]

Bergen

Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 – 072.589.89.27  
di-zo 11-17u
❑ ‘Bouwen op Geloof. Kerkhistorie van 
Egmond, Bergen en Schoorl’ [tot 29/10] 
❑ ‘Het Zalig Nietsdoen’ – Marijke van 
Warmerdam, Claire Harvey, Ryan 
Gander, Tanja Ritterbex, Roman Signer... 
[tot 24/9]❑ ‘Frédérique van Rijn – De 
vrede graast de kudde voor’ [tot 10/12] 
❑ ‘De Bergense School – Terug naar de 
bron’ [8/10 tot 7/1/2018] 
❑ ‘De Boswachter’ – Blommers & 
Schumm – Adolphe Burdet [8/10 tot 
7/1/2018] ❑ ‘De Rabo Kunstcollectie 
verkent het museum: Mensbeeld’ 
– Matthew Monahan [8/10 tot 7/1/2018] 
❑ Han Bennink [8/10 tot 7/1/2018]

Breda

Club Solo
Kloosterlaan 138 – 06 18 11 08 30 / 
06 520 531 90  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Solo 13’ – Klaar van der Lippe & 
Bart Stuart [tot 8/10] ❑ ‘M HKA 
collectie: When Faith Moves Mountains 
(2002)’ – Francis Alÿs [tot 8/10]

Delft

38CC
Hooikade 13 – 06 381 29 525  
wo-zo 13-17u
❑ ‘In Transit’ – Remy Jungerman [tot 
5/11]

Den Haag

1646
Boekhorststraat 125 
www.enter1646.com  
do-zo 13-18u
❑ Dennis Tyfus [tot 22/10]

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 – 070 33 811 44  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Speed of Life’ – Peter Hujar 
(1934-1987) [tot 15/10] ❑ Hans 
Eijkelboom [23/9 tot 7/1/2018] 
❑ ‘Collectie in Vorm’ [21/10 tot 
14/1/2018]

Galerie Maurits van de Laar
Herderstraat 6 – 070 364 01 51  
wo-za 12-18u, laatste zo/maand 13-17u
❑ Christie van der Haak, Elmar 
Trenkwalder [tot 1/10] ❑ ‘SCAPE – 
werk op papier’ – Frank Van den Broeck, 
Robine Clignett, Stan Klamer [22/10 tot 
12/11]

Galerie Nouvelles Images
Westeinde 22 – 070/346.19.98  
di-vr 11-17u, za 12-17u
❑ ‘[T]HUIS| [AT] HOME’ – Hamid El 
Kanbouhi, Marjan Teeuwen, Fernando 
Sánchez Castillo [tot 7/10] 
❑ ‘Groepstentoonstelling’ [14/10 tot 
18/11]

Galerie Ramakers
Toussaintkade 51 – 070/363.43.08  
wo-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Medical Body Jewels’ – Ton of 
Holland[tot 1/10] ❑ ‘My secret garden’ 
– Warffemius [12/11 tot 24/12]

GEM Museum voor Actuele Kunst
Stadhouderslaan 43 – 070/338.11.33  
di-zo 11-18u
❑ Maaike Schoorel [tot 21/1/2018]

Gemeentemuseum Den Haag – gM
Stadhouderslaan 41 – 070.338.11.11  
di-zo 10-17u
❑ ‘Rumoer in de stad. De schilders van 
Tachtig’ [tot 5/11] ❑ ‘De ontdekking van 
Mondriaan’ [tot 24/9] ❑ Anton Heyboer 
(1924-2005) [tot 4/2/2018] ❑ Uta 
Eisenreich [23/9 tot 28/1/2018] ❑ ‘Art 
Deco – Paris’ [14/10 tot 4/3/2018]

Nest
De Constant Rebecqueplein 20b 
070 3653186  
do-zo 13-17u
❑ ‘On Speaking Terms’ – Yair Callender, 
Robert Glas, Charl Landvreugd, Barbara 
Visser, Marga Weimans [tot 5/11]

Parts Project
Toussaintkade 49 – 062 890 06 91 / 
0)628900691  
do–za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Jeroen Doorenweerd meets Gutai’ 
[tot 29/10]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 – 070.365.89.85  
wo-zo 12-17u
❑ Aliki van der Kruijs [tot 01/10] 
❑ ‘Proposals for a Qualitative Society 
(Spinning)’ – Céline Condorelli [tot 
19/11] ❑ Gino Anthonisse en Christa van 
der Meer[tot 5/11]

twelve twelve
Prinsestraat 53 – 06 38020338  
wo-za 11-18u
❑ ‘Chronicles for the Milions’ – Marin de 
Jong [tot 25/9] ❑ ‘Objects of Disguise’ 
– Gert Scheerlinck [29/9 tot 29/10] 
❑ ‘The Things I Own, Own Me’ – Anna 
Fafaliou [2/11 tot 26/11]

West in Huis Huguetan
Lange Voorhout 34 – 070-3925359  
wo-zo 12-18u
❑ ‘Feedback – Marshall McLuhan’ 
– Christoph Migone, Peter Blegvad, 
!mediengruppe Bitnik, Hito Steyerl, 
MRZB... [22/9 tot 19/11]

Diepenheim

Drawing Centre Diepenheim
Kuimgaarden 1 – 0547 352 828  
wo-zo 11-17u
❑ ‘I who make mistakes on the eternal 
typewriter’ – Marcel van Eeden, Joris 
Bas Backer, Cedric ter Bals, Marc Bauer, 
Karl Haendel, Marc Nagtzaam, Maartje 
Schalkx, Asbjørn Skou [tot 26/11]

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 – 0547 352143  
wo-zo 11-17u
❑ ‘Penumbra’ – Lisa Reitmeier [tot 26/11]

Dordrecht

DordtYart
Maasstraat 11 – 078 632 1200  
do-zo 11-17u
❑ ‘Sense of Sound’ – Dick Raaijmakers, 
Paul Panhuysen, Ad van Buuren, Hans 
van Koolwijk, Nico Parlevliet, Tamar 
Harpaz, Matthijs Munnik... [tot 15/10]

Eelde

Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76  
di-zo 11-17u
❑ ‘Michael Reynolds (1933-2008). An 
Englishman Abroad’ [tot 24/9] 
❑ ‘Noorderlicht Internationale 
Fotomanifestatie 2017: NUCLEUS, de 
verbeelding van wetenschap’ [7/10 tot 
3/12]

Eindhoven

Onomatopee – bookshop and 
exhibition space
Willemstraat 27 – (0)408433854  
do-zo 13-17u (en op afspraak)
❑ ‘The parts and the sum’ – Studio 
Mieke Meijer [tot 29/10]

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 31/12] 
❑ ‘Mondriaan tot Dutch Design’ [tot 
31/12] ❑ ‘Journeys without Arrivals’ 
– Qiu Zhijie [tot 24/9] ❑ ‘100 jaar De 
Stijl: Lissitzky en Oud in dialoog’ [tot 
31/12] ❑ ‘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’ [tot 31/12] ❑ ‘The Way Beyond 
Art’ – John Körmeling, Thomas Schütte, 

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

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

Leiden

Galerie LUMC
Leids Universitair Medisch centrum/
Albinusdreef 2 – 071 526 31 78  
dagelijks: 8-20u
❑ ‘The White Sculptures’ – Adam 
Colton[tot 10/12]

Maastricht

Bonnefantenmuseum
Avenue Ceramique 250 – 043 329 01 90  
di-zo 11-17u
❑ ‘Illusion and Revelation: collectie 
Bonnefantenmuseum’ – Monika Baer, 
Thomas Hirschhorn, René Daniëls, Laura 
Lima, Pierre Huyghe, Joëlle Tuerlinckx...
[tot 24/11] ❑ ‘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 [tot 29/10] ❑ ‘De hand van 
Pierre Kemp. Studies, schetsen, werken 
op papier’ [22/9 tot 7/1/2018] 
❑ ‘Verzameling Jacques & Miny 
Defauwes’ [13/10 tot 27/5/2018]

Bureau Europa – Platform for 
Architecture
De Timmerfabriek – Boschstraat 9 
043.350.30.20  
wo-zo 11-17u
❑ ‘The materiality of the invisible’ [tot 
29/10]

Jan van Eyck Academie
Academieplein 1 – 043.350.37.37  
ma-vr 9-18u
❑ ‘The Materiality of the Invisible’ [tot 
29/10]

Marres – Huis voor Hedendaagse 
Cultuur
Capucijnenstraat 98 – 043.327.02.07  
di-zo 11-17u
❑ ‘The materiality of the invisible’ [tot 
26/11]

Middelburg

Façade 2017
CBK Zeeland/Balans 17 – 0118-611443 
❑ ‘Vijftien installaties langs een 
wandelroute door de binnenstad van 
Middelburg’ – Guillaume Bijl, Melanie 
Bonajo, Dirk Zoete, Nadia Naveau, Liza 
May Post.. [tot 5/11]

Vleeshal Middelburg
Markt 1 / Zusterstraat 7 – 0118/65.22.00  
wo-vr 13-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘Teeth, Gums, Machines, Future, 
Society’– Lili Reynaud-Dewar [tot 1/10] 
❑ Marina Pinsky [15/10 tot 17/12]

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 28/1/2018] 
❑ ‘Het Kunstmuseum. Van Zadkine tot 
Vaarzon Morel – Een unieke verzameling 
uit het depot’ [tot 29/10] ❑ ‘Uyt eygen 
ervarentheyd. De wondere insecten-
wereld van Johannes Goedaert’ [tot 29/10]

Otterlo

Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 – 0318.59.12.41  
di-zo 10-17u (beeldentuin open tot 16u30)
❑ ‘Christo: openbaren door verhulling’ 
[tot 19/11] ❑ Carel Visser (1928-2015) 
[tot 10/12] ❑ ‘Boek voor Mo’ – Pjotr 
Müller [tot 14/1/2018] ❑ ‘De mecenas 
en de ‘verversbaas’. Helene Kröller-
Müller en Bart van der Leck’ [14/10 tot 
2/4/2018]

Rotterdam

A Tale of a Tub
Justus van Effenstraat 44  
vr-zo 13-18u (of na afspraak)
❑ ‘Delirium & Destiny. States of 
visionary intimacy’ – Weerasethakul & 
Chai Siris, Nicoline Timmer, Lee Kit, 
Sofia Caesar, Basma Alsharif... [tot 5/11]

Galerie Hommes
Charloisse Kerksingel 14 – 06 24 71 51 44  
do-za 15-18u
❑ ‘Tekeningen en beelden’ – Rolina Nell 
/ Marit Dik [tot 14/10]

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] 
❑ ‘Finders Keepers. The Life of Things / 
Samengesteld door design en crafts 
magazine ‘MacGuffin’’ [tot 11/2/2018] 
❑ ‘The Other Architect, georganiseerd 
door het Canadian Centre for 
Architecture (CCA) in Montreal’ [tot 
7/1/2018] ❑ ‘Archief Interpretaties’ 
– Studio Makkink & Bey, Rotor, Erica 
Scourti, What Remains (Amber Griffiths, 
Dave Griffiths, Arnaud Guillon, Aymeric 
Mansoux, Marloes de Valk) [tot 29/10]

Joey Ramone
Josephstraat 166 – 010 7515201  
do-za 12-18u
❑ ‘Nevermind The Gap’ – Vikenti 
Komitski[tot 14/10]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 – 010 – 44 00 301  
di-za 10-17u, zo 11-17u
❑ ‘Koen Vermeule – Wanderlust’ [tot 
19/11] ❑ ‘Duivenmelkers’ – Zak 
Waters[tot 17/12] ❑ ‘Conny Janssen 
Danst 25’[tot 1/10] ❑ ‘Kattenliefde. 
Negen levens in de kunst’ [tot 
14/1/2018] ❑ ‘Cabin Crew. Fashion in 
the Air’ [23/9 tot 4/2/2018] ❑ ‘Meester 
van de droom’ – Paul Delvaux 
(1897-1994) [1/11 tot 25/2/2018]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 – 010 44 19 400  
di-zo 11-17u
❑ Rhonda Zwillinger [tot 28/1/2018] 
❑ Gunnel Wåhlstrand [tot 24/9] 
❑ ‘Recent Drawings (2015-2017)’ 
– Richard Serra[tot 24/9] ❑ ‘Sensory 
Spaces 11 – Raphael Hefti’ [tot 1/10] 
❑ ‘The Magnetic North & The Idea of 

Freedom’ – Sylvie Zijlmans & Hewald 
Jongenelis [tot 24/9] ❑ ‘Virtuositeit en 
verbeeldingskracht: Rembrandt-etsen uit 
eigen collectie’ [tot 14/1/2018] 
❑ ‘Gehouwen, gesneden, geschonken 
– Middeleeuwse beelden uit de collectie 
Schoufour-Martin Read’ [tot 28/1/2018] 
❑ ‘Almanak Der Blaue Reiter’ [tot 
14/1/2018] ❑ ‘Academy of Tal R’ [14/10 
tot 14/1/2018] ❑ ‘Change the System’ 
[14/10 tot 14/1/2018] ❑ ‘The Colony’ 
– Dinh Q. Lê [14/10 tot 14/1/2018] 
❑ ‘Sensory Spaces 12 – Abraham 
Cruzvillegas’ [14/10 tot 28/1/2018]

Nederlands Fotomuseum 
Wilhelminakade 332 – 010.203.04.05  
di-vr 10-17u, za-zo 11-17u
❑ ‘De collectie belicht door Jan 
Cremer’[tot 17/12] ❑ ‘Genesis’ 
– Sebastião Salgado. [tot 22/10] 
❑ ‘Bruce Davidson – American 
Photographer’ [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Collectie Wingender – bijzondere 
Nederlandse fotoboeken’ [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Steenbergen Stipendium 2017’ [tot 
29/10] ❑ ‘Giflandschap Revisited’ – Wout 
Berger [4/11 tot 7/1/2018]

TENT
Witte de Withstraat 50 – 010 413 54 98  
di-zo 11-18u 
❑ ‘Among other things, I’ve taken up 
smoking’ – Rory Pilgrim, All the Cunning 
Stunts, Angelica Falkeling, Alberto 
García del Castillo... [tot 29/10]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 – 010 411 01 44  
di-zo 11-18u, 1ste vr/maand 11-21u
❑ ‹Ögüt & Macuga Episode 2: The Show 
is Over› – Goshka Macuga & Ahmet Ögüt 
[tot 31/12] ❑ ‘The Ten Murders of 
Josephine’ – Rana Hamadeh [tot 31/12]

Schiedam

De Ketelfactory
Hoofdstraat 44 – 010 4738123  
vr-zo 13-17u
❑ ‘Het Geheugentheater’ – Niek Hendrix 
[30/9 tot 24/12]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 – 010 246 36 57  
di-zo 11-17u
❑ ‘Pierre Janssen – In de greep van de 
kunst’ [tot 15/10] ❑ ‘CoBrA-schenking 
Hans Sonnenberg’ [tot 1/10] ❑ ‘Oog in 
Oog – Topstukken’ [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Sticky Business – De verleiding van 
suiker in de kunst’ [tot 18/2/2018] 
❑ ‘Circus Henny’ – Marcel van Eeden 
[14/10 tot 21/1/2018] ❑ Ksenia 
Galiaeva [14/10 tot 21/1/2018] ❑ ‘Mens 
loopt rond op de planeet aarde’ – Stanley 
Brown (1935-2017) [14/10 tot 21/1/2018]

Sittard

Museum De Domijnen
Ligne Sittard – Ligne 5, 6131 
046 4513460  
di-zo 11-17u
❑ ‘Eco-vention. Art to transform 
ecologies, 1957-2017’ – Georg Dietzler, 
AnneMarie Maes, Joseph Beuys, Cecylia 
Malik, Lara Almercegui, Lois Weinberger 
[tot 7/1/2018]

Tilburg

De Pont – Museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 – 013.543.83.00  
di-zo 11-17u, do 11-20u
❑ ‘WeerZien. 25 jaar De Pont’ [tot 
18/2/2018]

Utrecht

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] 
❑ ‘Uit de Mode’[tot 22/10] ❑ ‘Thuis’ 
– Britt Dorenbosch[tot 26/11] ❑ ‘Vroeg 
Droog – De beginjaren van Droog Design’ 
[22/9 tot 3/12]

Venlo

Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 – 077 351 34 57 
di-zo 11-17u
❑ ‘Playhouse ’71-’17’ [tot 22/9] 
❑ ‘Void, Desire & Undefined Darkness’ 
– Perry Schrijvers [tot 4/11]

Wassenaar

Museum Voorlinden
Buurtweg 90 – 070 512 1660  
11-17u
❑ Shio Kusaka & Jonas Wood [30/9 tot 
7/1/2018]

Wijlre

Buitenplaats Kasteel Wijlre 
Kerkpad – 043 450 26 16  
do-zo 11-17u
❑ ‘Colouring’ – Guido Geelen [tot 12/11] 
❑ ‘Kalenders’ – Baer Cornet [tot 12/11] 
❑ ‘Conversations #1’ – Esther Janssen 
– Miriam Gossing & Lina Sieckmann [tot 
12/11]

Zwitserland
Aarau

Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz – 062 835 23 30  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Swiss Pop Art’ [tot 1/10] 
❑ ‘Back to Paradise. Master Pieces of 
Expressionism from the Aargauer 
Kunsthaus and the Osthaus Museum 
Hagen’ [tot 3/12] ❑ Arthur Fouray [tot 
12/11]

Basel

Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 – 061.645.97.00  
dagelijks 10-18u, wo 10-20u

❑ Tino Sehgal [tot 12/11] ❑ Wolfgang 
Tillmans [tot 1/10] ❑ Paul Klee [1/10 
tot 21/1/2018] ❑ ‘Sammlung Beyeler / 
In cooperation’ [15/10 tot 1/1/2018]

Kunsthalle Basel
Steinenberg 7 – 061 206 99 19  
di-wo,vr 11-18u, do 11-20u30, za-zo 
11-17u
❑ Adam Linder [tot 28/9] 
❑ ‘Exposed Exhibitions – Fotoarchiv der 
Kunsthalle Basel’ [22/9 tot 12/11] 
❑ ‘The Cold Horizontals’ – Shahryar 
Nashat [29/9 tot 7/1/2018]

Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16/20/60 – Hauptbau/
Neubau/Gegenwart – 061/206.62.62  
di-wo, vr-zo 10-18u, do 10-20u
❑ ‘Richard Serra: Films and 
Videotapes’[tot 15/10] ❑ ‘The Hidden 
Cézanne: From Sketchbook to Canvas’ 
[tot 24/9] ❑ ‘Gezeichnet im Freien. 
Skizzenbücher von Schweizer Künstlern 
aus dem 19. Jahrhundert’ [tot 29/10] 
❑ ‘Fokus Papier. Randgänge der 
Zeichnung’ [tot 26/11] ❑ ‘Russen. Fokus 
Sammlung Im Obersteg’[tot 4/3/2018] 
❑ ‘Chagall – The Breakthrough Years, 
1911–1919’ [tot 21/1/2018] ❑ 
‘Womanhood. Eros, power, morality, and 
death around 1500’ [7/10 tot 7/1/2018]

Museum Jean Tinguely
Paul-Sacher-Anlage 1 – 061 681 93 20  
di-zo 11-18u
❑ ‘Jérôme Zonder. The Dancing Room’ 
[tot 1/11] ❑ Wim Delvoye [tot 1/1/2018] 
❑ ‘Performance Process. 60 Years of 
Performance Art in Switzerland’ [20/9 
tot 28/1/2018]

Bern

Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 – 031 350 00 40  
di-vr 11-18u, za-zo 10-18u
❑ ‘Section Littéraire’ – Pierre 
Klossowski, Josef Strau, Peter Wächtler, 
Annette Wehrmann, Ben Rosenthal... [tot 
1/10] ❑ ‘Sie sagen wo Rauch ist, ist auch 
Feuer’ – Guerrilla Girls, Gianni Motti, 
Reena Spaulings, Lutz Bacher, Rrose 
Sélavy...[tot 1/10] ❑ Stefan Burger 
[14/10 tot 10/12]

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8 – 12 – 031 328 09 44  
di 10-21u, wo-zo 10-17u
❑ ‘Monet, Hodler, Picasso, Giacometti, 
Rothko, Dalí ... Collection of the 
Kunstmuseum Bern’ [tot 1/1/2018] 
❑ ‘Van Gogh to Cézanne, Bonnard to 
Matisse. The Hahnloser Collection’ [tot 
11/3/2018] ❑ ‘DOSSIER GURLITT 
“Degenerate Art” – confiscated and sold’ 
[2/11 tot 4/3/2018]

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
(0)31 359 01 01  
di-zo 10-17u 
❑ ‘Paul Klee. Poet and Thinker  – Should 
all be known?’ [tot 26/11] ❑ ‘10 
Americans – After Paul Klee’ – Jackson 
Pollock, Robert Motherwell, Mark Tobey, 
Kenneth Noland...[tot 7/1/2018]

Luzern

Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 – (0)41 226 78 00  
di-zo 11-18u, wo 11-20u 
❑ ‘Von früh bis spät. Bilder des Alltags 
aus der Sammlung’ [tot 26/11] 
❑ ‘Bellevue’ – Robert Zünd (1827–
1909) / Tobias Madörin [tot 15/10] 
❑ ‘Fortsetzung folgt. 140 Jahre HSLU 
D&K. Eine Ausstellungsserie in 
Kooperation mit akku Kunstplattform’ 
– Jonas Burkhalter, Karin und Didi 
Fromherz, Andri Pol [tot 15/10] 
❑ ‘Fortsetzung folgt. 140 Jahre HSLU 
D&K. Eine Ausstellungsserie in 
Kooperation mit akku Kunstplattform’ 
– Roland Heini, Loredana Sperini, 
Miriam Sturzenegger [21/10 tot 3/12]

Winterthur

Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 – +41 52 234 10 60  
di-zo 11-18u, wo 11-20u
❑ ‘The Hobbyist – Hobbies, Photography 
and the Hobby of Photography’ [tot 
28/1/2018]

Kunsthalle Winterthur
Marktgasse 25 – 052 267 51 32  
wo-vr 12-18u, za-zo 12-16u
❑ Tianzhuo Chen [24/9 tot 19/11]

Kunstmuseum Winterthur
Museumstraße 52 – (0)52 267 51 62  
di 10-20u, wo-zo 10-17u
❑ Jean Fautrier [tot 12/11]

Museum Oskar Reinhart
Stadthausstrasse 6 – 052 267 51 72  
di-zo 10-17u, do 10-20u
❑ ‘Die Sammlung neu präsentiert’ [tot 
31/12] ❑ ‘Museum Oskar Reinhart: Das 
19. Jahrhundert – Blütezeit der 
Miniaturmalerei’ [tot 28/2/2018] 
❑ ‘Neu. Sachlich. Schweiz. Malerei der 
Neuen Sachlichkeit in der Schweiz’ [tot 
14/1/2018]

Zürich

Migros Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 – +41 44 277 20 50  
di,wo,vr 11-18u, do 11-20u, za-zo 10-17u
❑ ‘God’s Children, God’s Poems’ 
– Jimmie Durham [tot 5/11] 
❑ ‘Collection on Display: Rituals’ 
– Ragnar Kjartansson, Douglas Gordon, 
Seb Patane, Marvin Gaye Chetwynd... 
[tot 5/11]

Dan Peterman, Franz Erhard Walther, 
Dan Flavin... [tot 3/1/2020] ❑ ‘Hier of 
daar? De plaats van het Karel I archief’ 
– Michael Karabinos [tot 15/10] 
❑ ‘100 jaar De Stijl: Spel met letters’ 
[tot 10/11] ❑ ‘Ahy-kon-uh-klas-tik’ 
– Brook Andrew [tot 31/12] 
❑ ‘Werksalon’ [23/9 tot 3/1/2020] 
❑ ‘Beyond Generations – Design 
Academy Eindhoven en Van 
Abbemuseum’ [7/10 tot 5/11] 
❑ ‘Stop Licht – Lichtkunstfestival 
GLOW’ – Tracey Emin, Pierre Huyghe & 
Philippe Parreno, Christian Boltanski, 
Sergey Rozhin... [11/11 tot 19/11]

Enschede

Concordia
Langestraat 56 – 053 430 09 99  
di, wo, vr 10-18u, do 10-21u, za 10-17u, 
zo 12-17u
❑ ‘Waanzien’ [tot 5/11]

Gorssel

MORE – Museum voor modern 
realisme
Hoofdstraat 28 – 0575-76 03 00  
di-zo 10-17u
❑ ‘Het niet-perfecte is perfect’ – Herman 
Gordijn (1932-2017) [tot 1/10]

Groningen

Groninger Museum
Museumeiland 1 – 050.366.65.55  
di-zo 10-17u
❑ ‘Collection Groninger Museum / 
Collection De Ploeg’ [tot 31/12] 
❑ ‘Memphis Design’ [tot 31/12] 
❑ ‘Hide & Seek’ – Maarten Baas [tot 
24/9] ❑ ‘Wealth in Groningen: Borgs and 
City Palaces, 1600–1800’ [tot 12/11] 
❑ ‘The Return of Lester’s Loops’ 
– Gabriel Lester [tot 29/10] 
❑ ‘500 jaar Reformatie in Groningen’ 
[23/9 tot 7/1/2018]

Sign +
Winschoterkade 10 – 050 313 26 51  
di-za 12-17u zo 14-17u
❑ ‘N/OM ‘Impressions of the invisible 
that ties us together’’ – Koos Buist & 
Anna Kirsten [tot 30/9] 
❑ ‘The anonymous group of artists 
presents take over & other 
unprofessional events’ [5/10 tot 15/10] 
❑ ‘i.h.k.v. Noorderlicht Fotomanifestatie’ 
– Lucian Wester, Anne Geene & Arjan de 
Nooy [21/10 tot 19/11]

Haarlem

ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 – 023.534.05.84  
di-za 12-17u, zo 13-17u
❑ ‘Joost Swarte en De Stijl en de stijl 
van Joost Swarte’ [tot 10/10] 
❑ ‘90 jaar zwemmen in de buitenlucht. 
Over De Houtvaart en meer’ [tot 15/10] 
❑ ‘Tuin- en landschapsarchitect 
1904-1999’ – Mien Ruys [1/10 tot 
15/1/2018]

De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 – 023.511.57.75  
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘A Global Table – Frans Hals Museum / 
De Hallen Haarlem Fellowship – 
Transhistorical Curating’ [23/9 tot 
7/1/2018]

Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 – 023/511.57.75  
di-za 11-17u, zo 12-17u
❑ ‘A Global Table – Frans Hals Museum / 
De Hallen Haarlem Fellowship – 
Transhistorical Curating’ [23/9 tot 
7/1/2018]

Heerlen

Raadhuis Gemeente Heerlen
Raadhuisplein 1 – 045 5772200  
ma-vr 9-17u
❑ ‘SCHUNCK* collectie in het 
Stadhuis’[tot 15/12]

SCHUNCK
Bongerd 18 – 045 5772200  
di-zo 11-17u
❑ ‘Heimwee’ – Aad de Haas [tot 1/10] 
❑ ‘Twee installaties aan en in het 
Glaspaleis: Kapkar / Kapkartofud’ 
– Frank Havermans[tot 12/11] 
❑ ‘Being Close’ – TRIPOT [tot 12/11] 
❑ ‘Randland – festival over creatieve 
makers en stedelijke ontwikkeling’ [tot 
12/11] ❑ ‘Dolls’ House – Poppenhuizen 
voor kinderen met een 
energiestofwisselingsziekte’ [tot 15/10] 
❑ ‘Beeldend Boek Biënnale’ [tot 
14/1/2018]

Helmond

Museum Helmond
Kasteelplein 1 – 0492 587716  
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
❑ Thorsten Brinkmann [tot 22/10]

Hoorn

Hotel Maria Kapel (HMK)
Korte Achterstraat 2a – 0229 752252  
wo-za 13-17u 
❑ ‘I Deleted Your Picture’ – belit sag and 
Merve Bedir [tot 30/9]

Leeuwarden

Fries Museum
Wilhelminaplein 92 – 058 255 55 00  
di-zo 11-17u
❑ ‘Druk met kunst, 40 jaar steendrukker 
Rento Brattinga’ – Armando, Marlene 
Dumas, Günther Tuzina, Jan Dibbets... 
[tot 8/10] ❑ ‘Topografische observaties’ 
– Dolph Kessler [tot 8/10] ❑ ‘The story 
of water, milk and peewit eggs’ – Eric 
Giraudet de Boudemange [tot 7/1/2018] 
❑ ‘Mata Hari: de mythe en het meisje’ 
[14/10 tot 2/4/2018] ❑ ‘Bennerprijs’ 
[4/11 tot 7/1/2018] ❑ ‘Tien topstukken 
on tour: voor Nederland verworven 
dankzij de Bankgiro Loterij’ [4/11 tot 
26/11]

Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 – 058.2.948.958  
di-zo 11-17u
❑ ‘Design #2: Licht’ [tot 8/10] ❑ ‘EKWC 
@Princessehof: Markus Karstieß’ [tot 
8/10] ❑ ‘Chasing Silence’ – Anne Wenzel 
[tot 8/10] ❑ ‘Sexy Ceramics’ [tot 8/10]
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Personalia

Jeroen Boomgaard Is Lector Art & Public Space bij de 
Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hij is tevens als 
coördinator van de master Artistic Research verbonden 
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij 
Program Manager van het Amsterdam Research Institute 
for Art and Science (ARIASnl). In 2017 verschenen Being 
Public. How Art Creates the Public (red. Jeroen Boomgaard & 
Rogier Brom) en Compassion. A Paradox in Art and Society 
(Jeroen Boomgaard, Rini Hurkmans & Judith Westerveld) 
bij Valiz, Amsterdam.

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

Wybrand Ganzevoort Kunstenaar, woont en werkt te 
Antwerpen. Stichtend lid van G 58, Antwerpen (19581962).

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

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

Caroline Roodenburg In 1995 gepromoveerd aan de 
Universiteit van Amsterdam met het proefschrift ‘Goed 
modern werk’. De collectie Regnault in het Stedelijk (Zwolle, 
Waanders, 1995). Ze publiceerde tevens Expressie en orde-
ning. Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stedelijk 
Museum 1945-1962 (Amsterdam/Rotterdam, Stedelijk 
Museum/NAi Uitgevers, 2004). Sinds 2008 is zij als zelf
standig kunsthistoricus werkzaam voor diverse musea, 
stichtingen en universiteiten in Nederland.

Daniël Rovers Schrijver, onder meer van het essayboek De 
figuur in het tapijt. Op zoek naar zes auteurs (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011), de roman Walter (Amsterdam, 
Wereldbibliotheek, 2011) en de bundel (anti)reisverhalen 
De zon is het probleem niet (Amsterdam, Wereldbibliotheek, 
2014). Begin dit jaar verscheen zijn roman De waren 
(Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2017).

Lieske Tibbe Was van 1976 tot 2012 werkzaam als uni
versitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Van 1997 tot 2014 maak
te zij deel uit van de redactie van het tijdschrift De Negentiende 
Eeuw. Zij publiceert over kunst en kunsttheorie omstreeks 
1900, in het bijzonder in relatie tot socialistische bewegin
gen; in 1994 promoveerde zij aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam op een proefschrift over de opvattingen van R.N. 
Roland Holst over gemeenschapskunst. In december 2014 
verscheen een door haar geredigeerd deel in de reeks Kunst-
kritiek in Nederland 1885-2015 (Rotterdam, nai010 uitge
vers) onder de titel Verstrengeling van traditie en vernieuwing. 
Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905.

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).

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). Eind september 2017 verschijnt zijn 
roman Werk werk werk (Antwerpen, Polis).
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Christophe Van Gerrewey – The quietness of  reality. Dioramas 
and dias
This essay seizes upon two recent exhibitions – Dioramas in the Palais 
de Tokyo (Paris) and Diapositive. Histoire de la photographie projetée in 
Musée d’Élysée (Lausanne) – to explore and reflect on old media such as 
dioramas and slides and their use in the context of  recent and contem
porary art. Van Gerrewey moves on to a consideration of  Christopher 
Nolan’s recent film Dunkirk, which was filmed with IMAX cameras. 
He confronts its ‘barrage of  visual and aural stimuli’ with a comment 
made by Franz Kafka in his diary after visiting the Kaiserpanorama that 
the quietness of  the panorama image was more vivacious than mov
ing images in film. Van Gerrewey concludes that multimedial ‘novel
ties’ leave less and less to the imagination and that ‘mimesis’ must be 
suggested in a subtle way rather than forced upon the viewer.
Diorama – transparency – Walter Benjamin – Christopher Nolan

Fieke Konijn – The Collection as Time Machine. A plea for chro-
nology in museum presentations
Konijn’s text focusses on The Collection as Time Machine, a new display of  
the collection of  Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) com
posed by Carel Blotkamp. Konijn analyses the subtlety of  Blotkamp’s 
chronological approach – on the one hand stressing chronology in an 
extreme way, on the other hand intertwining different ‘timelines’ – and 
concludes that the time when chronological presentations of  museum 
collections were viewed with suspicion has passed.
Carel Blotkamp – Museum Boijmans Van Beuningen – Museology

Dirk Pültau – The Museum as Shop-window
This article discusses the reorganisation of  the Museum of  Contem
porary Art of  Antwerp (M HKA), which includes a new entrance hall 
and archive space and – for the first time in this museum – a permanent 
collection presentation. The author concludes that this renewal is no 
more than window dressing.
M HKA – Museology

Caroline Roodenburg – Overexposure of  Flemish Art. The exhi-
bition Walther Vanbeselaere, Collector for the State 1948-1973 
in Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle
Roodenburg discusses the exhibition Walther Vanbeselaere, Collector 
for the State 1948-1973 held in Museum DhondtDhaenens, Deurle 
(Belgium), which focusses on the acquisition policy pursued by 
Walther Vanbeselaere (19081988) as director of  the Royal Museum 
of  Fine Arts Antwerp and his role in the composition of  the collection 
of  the Museum DhondtDhaenens. She criticizes the overexposure of  
Flemish Art in the show and identifies inappropriate interventions by 
contemporary artists.
Flemish Art – Modern Art – Walther Vanbeselaere

Daniël Rovers – Carel Willink in Ruurlo
This essay discusses the work, artistic attitude and cultural pessi
mism of  Dutch artist Carel Willink (19001983). It takes a close look 
at a new monographic museum devoted to Willink’s work, consisting 
of  works from the collection of  Dutch businessman Hans Melchers, 
which recently opened in Ruurlo (The Netherlands).
Hans Melchers – Carel Willink (1900-1983)

Jeroen Boomgaard – Unsteady Balance in Münster. Public 
Space as Idea and Disillusion
This is a review of  the fifth edition of  Skulptur Projekte Münster, an ex
hibition of  art in public space organised every ten years (since 1977) 
in Münster, Germany. Boomgaard distinguishes between two rough 
groups of  works: fatalistic works that seem to confirm and accept the 
loss of  public space through privatization; and those contributions that 
modestly suggest a possible alternative in creating places where shar
ing space still seems possible. 
Art in Public Space – Site-specific Art – Skulptur Projekte 2017, Münster

Lieske Tibbe – Tumult in the City: the ‘Tachtigers’ and modern life
This essay discusses the show Tumult in the City. Dutch Artists of  the 
1880s, which is currently running at the Gemeentemuseum Den 
Haag. Tibbe criticizes the show for its lack of  clarity with regard to the 
specific intentions and agendas of  these painters of  the ‘1880’s genera
tion’ and for mixing too many different phenomena of  the period (im
pressionist painting, symbolist literature, arts and crafts furniture…) as 
if  these were based on the same artistic foundations. 
Dutch Art – 19th Century Art – ‘Tachtigers’

Koen Brams – Twins. A conversation with Wybrand Ganzevoort 
on his life and work (until about 1964)
This extensive indepth interview with Belgian artist Wybrand 
Ganzevoort (°1930) treats his life and work up to around 1964. 
Discussed are Ganzevoort’s youth, his (art) education, his artistic en
vironment and his early years as an artist. Special attention is given 
to his role in ‘Group 58’ (G 58), founded in Antwerp in 1958 with 
Ganzevoort as one of  the founding members, and his part in the exhi
bitions organised by this important group.
Belgian art – group G 58 (Antwerp, 1958-1962) – postwar art – 
Wybrand Ganzevoort

Bart Verschaffel – What now? After 130 years of  art criticism 
(in the Netherlands)
This text is based on a lecture given by Verschaffel on the occasion 
of  a symposium entitled The Changing Language of  Art Criticism: Past, 
Present and Future (Amsterdam). Verschaffel argues that the status and 
mediating role of  the art critic is becoming more and more uncertain 
as a consequence of  developments in the arts (‘anything can be an art 
work’), the increasing abundance and free availability of  images, and 
the decline of  ‘reflexivity’ in our approach to art.
Art Criticism
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16.09.2016 — 22.10.2016 

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

West    www.westdenhaag.nl 

feedback
Marshall McLuhan and the Arts
Recursive exhibition and symposium project Celebrating the synthetic practices of the Toronto School

With Marshall McLuhan, Peter Blegvad, Disnovation, Haroun Farocki, Darsha  
Hewitt, Mogens Jacobsen, Willy Lemaitre, !mediengruppe Bitnik, MRZB, Christoph  
Migone, Reynold Reynolds, Thomas Bégin, Wolfgang Spahn, Hito Steyerl,  
Stephanie Syjuco & Angela Washko.
22.09.2017 — 19.11.2017 > west in huis huguetan, lange voorhout 34, 2514 ee den haag  & groenewegje 136, 2515 lr den haag

——————————————————————————————

ethics into aesthetics
Gustav Metzger
24.11.2017 — 04.02.2018 > west in huis huguetan, lange voorhout 34, 2514 ee den haag  & groenewegje 136, 2515 lr den haag

——————————————————————————————


