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Porno Een feit is steeds een kopie
Waar waren we gebleven? Bij beelden 
waarin mensen elkaar pijn doen, wrede 
beelden: een koffer met éen lijk in, een 
doorboorde cowboy, Ste Sebastienne en 
de Natural Börn Killers van Oliver 
Stone. Nu willen we andere beelden zien, 
geen beelden van mensen die elkaar de 
duvel aandoen maar van mensen die 
met elkaar de liefde bedrijven. In deze 
aflevering probéren we het onmoge
lijke: we gaan op zoek naar het geheim 
van pornografie. Bart Meuleman en 
Lieven De Cauter nemen plaats in de 
cockpit van de filmcabine, de peepshow 
en de private lifeshow, en betreden hét 
pandémonium van de harde seks. Dat 
boze rijk van Satan ligt niet ver van ons, 
niet eens om de hoek, maar heeft zich 
stevig genesteld in onze huiskamer, ja 
misschien heeft het kwaad zich zelfs al 
meestér gemaakt van onze bloedeigen 
blik. Dé pornografie, ze wordt nog al te 
vaak geassocieerd met gore steegjes eh 
mannen met lange regenjassen maar in 
werkelijkheid heeft ze zich diep in ons 
vastgeschroefd, in onze beelden, en 
vooral in de wijze waarop we naar beel
den kijken.
Wie dit heikele onderwerp durft aan
snijden (en die zijn er nogal wat, “De. 
Witte Raaf” is niet het eerste, veeleer het 
laatste tijdschrift om zich eraan te wa- 
gen), wie zich met porno inlaat, wordt 
met alle zonden en problemen van onze 
tijd geconfronteerd. Kwesties als cen
suur, de oorlog tussen de geslachten, 
porno als economische realiteit worden 
noodgedwongen sléchts zijdelings aan 
de orde gesteld, in deze aflevering con
centreren we ons vooral op de proble
matiek van het realisme. De getrouwe 
weergave, om met Dirk Lauwaert te 
spreken, is slechts het vertrek-, niét het 
eindpunt. Het einde van het pornografi
sche realisme is niet in zicht, en zal het 
waarschijnlijk ook nooit zijn. Dat bete
kent niet dat we er niet over kunnen 
speculeren. Achtereenvolgens neemt het 
de gestalte aan van “een werkelijkheid 
gewalst tot feitelijkheid” (Dirk 
Lauwaert) of "gedesymboliseerde licha
men” (Paul De Vylder). Laten we naar 
deze lichamen kijken - ér is toch geen 
weg terug - en ons trachten voor te 
stellen, zoals Giorgio Agamben sugge
reert, wat zij van ons leven denken, wij 
dié hén zo indringend bekijken.
Verderop in deze aflevering vindt u éen 
tekst van Marc Holthof over 3D, een 
lezing van Mare De Kesél over obsce
niteit, dagboeknotities (nota bene over 
de blik) van Hugo Debaere, een analyse 
van Dirk Pültau van twee belangrijke 
werkgroepen in het oeuvre van Paul 
Thek, het tweede déél van het onder
zoek van het Westvlaamse aankoop
beleid en de omgang met dé collectie in 
het PMMK, en een studie Van kunst en 
kunstenaars op televisie. Hoe doet kunst 
het óp het kleine scherm? Met allés wat, 
we ondertussen over porno geleerd heb
ben, zal het antwoord u nauwelijks nog 
verrassen...
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“Eén realiteit volstaat. ”
Virginia Woolf

Onze mythen, onze góden bevinden zich in 
het woordenboek: Daar leest men de verhalen 
die onze ziel voeden en openbaren. Ze bestu
deren is niet het zoeken naar een duidelijke 
verklaring, maar naar een volgende wending 
der betekenis.

Realisme moet

‘Je moet realistisch zijn’ - hoe vaak hoort de 
jongeling dat niet? In dat refrein wordt de 
veilige wereld aangeprezen met al zijn 
begrensdheid. Beter de beperkte mogelijkhe
den, dan de onbegrensde onmogelijkheid.

‘Je moet alles laten zien, want dat is nu 
eenmaal de realiteit’, zo hooit de ouder ge
worden jongeling geregeld zijn/haar jonge 
pupillen zeggen. ‘Ja, denkt hij/zij dan, dat 
geldt voor het laten zien, maar geldt dat ook 
voor hét bekijken?’ Want wat is degene die 
‘alles’ bekijkt? Toch maar een voyeur?
Het is opvallend hóe wij ons die werkelijk
heidszin als een verplichting moeten opleg
gen. Het moet daarmee dus slecht gesteld 
zijn, dat hij ons zo ingeprent moet worden. De 
mens leeft mét zijn kop in de wolken, niet met 
zijn twee - nog wel! - voeten op de aarde!

Deze dringende aanbevelingen zijn fragmen
ten van een dialoog, die eindeloos herspeeld 
wordt, tussen ouders en kinderen, leraars en

leerlingen, patroon en werknemer, echtelie
den.
In dit theaterstukje komen steeds twee rollen 
voor: we kennen die allemaal zo uit hét hoofd, 
we zouden allés meteen zo op dé scène van het 
leven kunnen herspelen. Geen van beide rol
len heeft geheimen voor ons. We kennen de 
realist net zo goed als de dromer. Ze staan 
immers op een volmaakte manier tegenover 
elkaar : het argument van de ene is het spiegel
beeld van het argument van de andere.
De realist weet; de idealist wil. De realist heeft 
zich in hef gevecht met de ‘feiten’ bij hun 
hardheid neergelegd. Wat hij daardoor wéét, 
is zeer kostbaar: hij kent het object buiten en 
los van zichzelf. De idealist trivialiseert die 
feiten en weet dat het object bewerkt kan
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worden door de wil. ‘Het volstaat te willen’, 
kan je ergens bij Stendhal lezen. Ook dat is een 
onschatbaar weten.
Wat de realist weet, is gebroken: tussen wat 
kan en wat niet kan. Tussen beide is er geen 
brug. De realist doet afstand van de andere 
kant. Nostalgie is onvermijdelijk aanwezig. 
Hij kent het leven als: ‘vroeger’, ‘ooit’, ‘nooit 
meer’. De idealist erkent deze breuk niet. Hij 
wil de eenheid van de wil, de continuïteit van 
het project. Hij is dan ook altijd toekomst
gericht. Hij is een utopist: hij leeft in een plaats 
die nergens is. Natuurlijk knaagt dat 
onverwerkelijkte aan hem. Verbeten moet het 
nog onwerkelijke verdedigd worden. Wreed
heid is zijn natuurlijke tendens.
De realist haalt voordeel uit zijn breuk: hij is 
een opportunist. De wereld is een urne vol 
mogelijkheden: het volstaat alert, snel en scherp 
te zijn. De idealist misprijst die triviale krui
mels, die echter wel een behoorlijke buit ople-. 
veren. Het kansspel mag me te min zijn, maar, 
waarom wint mijn buurman die zo realistisch 
is, het grote lot?
In deze fase is de realist een initiërend sadist: 
hij ontdoet je van je illusies {“Illusions 
Perdues ”). Hij zegt je dat de maatschappij uit 
krachten bestaat waar je vooral -niet tegenin 
moet gaan, die je als een materie moet gebrui
ken (Talleyrand, de eerste realist van de mo
derne geschiedenis; “La Rovina di Kash”, 
Calasso). Triomfantelijk realisme, moraal van 
het amorele. Leerschool van de opportuniteiten. 
De beperkte werkelijkheid is juist daardoor 
bron van onbegrensde kansen, die de idealist 
systematisch ontgaan. Leedvermaak, cynische 
provocatie tegenover de idealist als incarnatie 
van de naïviteit. (Op dat ogenblik is het theater
fragment in de fase van de hoog oplopende 
woordenwisseling terechtgekomen.) Beurte
lings is werkelijkheid niets (alleen maar beper
king) en alles (namelijk kansen). Tegenover 
‘de enige’ van de idealist, ‘de eindeloze moge-- 
lijkheden’ van de realist. Maar juist het statuut 
van mogelijkheid is eminent kwetsend voor de 
idealist. Het mogelijke is hem te min, het 
unieke en dus noodzakelijke alleen telt. Wat 
kunnen mogelijk vele minnaressen in de weeg
schaal leggen tegenover de unieke?

Realisme is een sociologisch verschijnsel, 
gekoppeld aan de risico’s van het burgerlijke 
bestaan. Een burgerlijke organisatie levert een 
maatschappij met eindeloze mogelijkheden, 
maar dus ook met onbegrensde risico’s. Feiten 
zijn hier cruciaal. De aristocraat weet zich 
boven de feiten verheven, want in een symbo- 
lische orde gezet. De burgerij daarentegen 
weet dat haar ambitie onder het teken staat van 
het aléatoire. Haar principe is de gelijkheid 
van kansen. Van willekeurige kansen? ! Je zou 
van minder realist worden.

De realistische moraal is dwingend en bestraf
fend: je moet de feiten onder ogen zien. Dat 
zou op zich al goed zijn. De leerschool der 
feiten. Niemand die iets met de feiten doet: ze 
bijvoorbeeld relativeert, bagatelliseert, ze on
derzoekt en ondervraagt, ze leert begrijpen. 
Nee, de feiten op zich, de naakte feiten. Ieder 
feit een doodlopende straat, maar juist dat 
hoort. Fetisjisme van de feiten. Maar wat zijn 
feiten waar men alleen maar naar kijkt? Feiten 
op afstand geobjectiveerd. Ons realisme is een 
skopische perversiteit die we ons aanpraten als 
rationele burgerplicht.
Tegelijk laat dat realisme de geest uit de fles. 
Hoe zien immers die absurde feiten eruit? Als 
sensatie. Sensatie is de laagste vorm van emo
tionaliteit. De makkelijkste vorm om subjec
tief te zijn. Het subjectieve herleid tot de 
doorgang van een sensatie-impuls. De laatste 
gestalte van het romantische subject: de hyste
rische voyeur. Het domein van het subjectieve 
is zo vrijer dan ooit. We zien hoe realisme en 
idealisme hier eikaars spiegelbeeld zijn.
De burgerlijkheid stimuleert de ontwikkeling 
van een idealistische innerlijkheid. Maar deze 
laatste is hoe dan ook afgestempeld door het 
realisme: even sadistisch, even geborneerd, 
even moraliserend. Het idealisme is de triomf 
van de burgerlijkheid. Met het idealisme ont
staat zeker geen symbolische orde ; het is slechts 
de schaduwboekhouding van de burgerlijke 
percentages.

Je zult alleen realiteit kennen

Realisme is het resultaat van een aantal aan 
elkaar gebonden ontkoppelingen: het realisme 
maakt het object los van het subject. Het trekt 
het subject eruit als een zieke tand. De tegen- 
consequentie is een massieve exaltatie elders 
van het subject dat dan weer het object als 
onkruid uitwiedt.
Realisme is een epistemologie. Het is de voort
durende produktie van feiten. Feiten zijn van
daag een zeer merkwaardige categorie: dat
gene wat los is gemaakt van het subject. Om ‘t 
even wat, maar los daarvan, van dat fossiel. 
Die ontkoppeling alleen al geeft een meer
waarde. Hoe trivialer het feit - hoe meer waarde 
het heeft. Alle feiten die ontkoppeld werden 
van het subject zijn homerisch triviaal.

Het objectieve is datgene waartoe we ons niet 
verhouden: een absurd gegeven dus (Post
man). Nee, zeker niet de prikkeling van een 
objet trouvé, maar de matte, resonantieloze 
feitelijkheid. Een werkelijkheid gewalst tot 
feitelijkheid: dun als een scheermesje, vlijm
scherp, want het dispositief heeft verregaande 
consequenties.
De maatschappelijke en intellectuele haat te
gen het subjectieve laat elders het sentimentele 
subject en een naïef realisme vrije loop. Als 
straathonden, als epidemie. Wat is hun mooi
ste combinatie? De angst: het dwingend be
dreigende dat een orkaan van subjectiviteit 
aanwakkert. Wat is terreur anders dan de erva
ring van een subject dat óbject wordt? Ik merk 
dat het een zeer gegeerde toestand is, vandaag.

Kennis is ook voor ons, ook vandaag een 
magische operatie. Vandaag komt kennis niet 
doorheen ons tot stand, maar, nog veel merk
waardiger, ontkoppeld van onszelf. De erva
ring - die zulk een mooie wisselpositie heeft - 
is geen basis meer: er is dus geen contact, geen 
uitwisseling, geen dialectiek. De vraag wat het 
is dat men kent, is steeds absurder aan het 
worden. Informatie is de mooiste categorie 
daarvan: toon, meldt, breng in de openbaar
heid en kijk, dat is het dan.
Daartegenover hebben wij geen enkele plaats 
meer te zoeken, in te nemen. Wij staan meteen 
‘in de schoenen’ van de feiten. Op een naïeve 
manier wordt geprobeerd het zelf op de plaats 
van het object te krijgen - alsof men zou 
proberen de positief- en de negatief-pool van 
een magneet tegen elkaar aan te drukken. 
Onszelf ervan proberen te overtuigen dat we 
toegang hebben tot het object zelf, vanuit het 
object zelf. Dit betekent natuurlijk dat het 
kennende subject zelf een object wordt. Het 
compromis met de feiten is identificatie met de 
feiten. Geen feit kan protest of verwijt uitlok
ken. Het is waar, met de feiten discuteert men 
niet vandaag. De filosoof die ooit de feiten in 
het ongelijk stelde, is voorgoed het voorwerp 
van spot.
Het realisme vraagt van het bewustzijn van de 
mensen dat het de wereld niet meer vanuit dat 
bewustzijn zou bekijken, als een ervaring- 
van-de-wereld, maar integendeel het bewust-. 
zijn zou zien als onderdeel van de wereld, zelf 
bekijkbaar vanuit die wereld-op-zich 
(Appleyard). De wereld der feiten is het cog
nitieve centrum van waaruit voortaan gedacht 
moet worden. Daar hebben we het zeer spre
kende woord ‘objectiviteit’ voor. Het is den
ken alsof men niet zelf denkt. Heel de laat 
20ste-eeuwse polemiek tegen het subject is 
daar een uitvloeisel van.
Wetenschap maakt deze merkwaardige ver
schuiving van het standpunt van het subject 
naar de plaats van het object mogelijk en 
noodzakelijk. Het werkt als een prisma dat 
naast het ‘ik denk en ervaar’ een virtuele 
dimensie projecteert: die van het (ongedachte 
en niet ervaren) feit-op-zich. In de ongehoorde 
uitnodiging om mijn eigen onloochenbare er
varing van een ‘dalende zon’ als illusie te 
vernietigen, wordt de mens gevraagd alles te 
aanvaarden omdat het objectief waar zou zijn. 
Bevrijd van de illusie der ervaring is men 
beschikbaar voor alle mogelijke her- 
illusioneringen. De immuniteit die de ervaring 
levert, is buiten werking gezet. Met het rea
lisme is de mens aan de waan der feiten over
geleverd (men beseft toch dat voor alles argu
menten gevonden worden!).

De 19de eeuw laat de cultus van de feiten op 
immense schaal zien. Het is de eeuw die de 
feitelijkheid geproduceerd heeft, die alles tot 
grondstof verklaarde om daar feiten uit af te 
leiden. Procedures werden opgesteld om overal 
de strategie van de feitelijkheid te doen slagen 
en om het waarmerk ervan gecontroleerd toe te 
kunnen schrijven. Het universum werd hier 
voor het eerst als een feit beschreven: zonder 
resonantie, dóm want alleen maar meetbaar, 
grondstof want alleen maar feit voor zover 
men het kan bewerken. De realistische 
werkelijkheidsopvatting is een produktieve 
relatie tot de dingen. Niet alleen de feitelijk
heid moet geconstrueerd worden; eenmaal de 
wereld tot verzameling feiten gereduceerd, 
wordt het mogelijk die feiten in een immense 
constructie- en produktieketen op te nemen. 
Noem iets een feit en je kunt het verhandelen 
en transformeren. Deze triomferende reductie 
beleefde de 19de eeuw als een overwinning op 
zichzelf, als een bevrijding van zichzelf. Wie 
feitelijkheid produceert, moet ook zelf tot feit 
omgebouwd worden. Het universum is een 
continuum met maar één categorie: de feite
lijkheid.

Het goocheltruukje: realiteit

Voor de semiotiek is realiteit bij uitstek een 
projectie. Als nominalistische theorie sluit zij 
het vertrouwen in de autoriteit der dingen-op- 
zich uit. Realiteit is een alsof; realisme is een 
conventie. Iets waarvan je de vorm kunt onder
zoeken, maar dat geen enkele substantie heeft. 
Realiteit is een code. Die code alleen is kenbaar. 

Dit wat nihilistisch klinkend programma is 
een strategisch antwoord op de autoriteit die 
van het realisme uitgaat. Het maakt realiteit 
denkbaar als belanghebbend en zeker niet als 
belangeloos argument.
Het maakt ook de fundamentele intersubjecti
viteit van de term realisme duidelijk: het is een 
regelaar van verhoudingen. Realisme modu
leert de verhoudingen tot de dingen, maar dat 
zijn altijd verhoudingen tussen mensen en tot 
zichzelf. Ieder realisme is dus een politiek en 
moreel programma. Realisme is een moraal na 
de religie; het is de religie van de dingen-op- 
zich.
Realiteit is voor de semiotiek een effect, dus 
een resultaat, een constructie. Realiteit is zeker 
niet dat absolute beginpunt waar iedere bete
kenis rond cirkelt als een handschoen rond een 
hand (Sartre).
Trouwens - hoeveel culturen hebben de ter
men ‘realiteit’, ‘realistisch’ en ‘realisme’ no
dig gehad en dus uitgevonden voor hun men
tale ordening?

Alleen het denkbare is reëel

In de filosofische problematiek heeft realisme 
een andere rol. Realisme is er de toekenning 
van ‘werkelijkheid’ aan de idee en dus een 
corresponderende devaluatie van de ervaren 
werkelijkheid tot schijnvorm. Realisme als 
radicaal idealisme dus. Het gedachte wordt het 
objectief bestaande. De objectieve realiteit als 
schijnmanifestatie.
Dit realisme van de idee staat in scherp con
trast tot de nominalistische idee dat een woord 
maar een woord is.
Het filosofisch realisme houdt een veroorde
ling van schilderkunst in. Het beeld behoort tot 
het verschijnen, niet tot het zijn van het con
cept. Duchamp veroordeelde retinale kunst.

Alleen het zichtbare is reëel

Voor ons heeft realisme een sterk visuele 
invulling. Realisme is een zaak van kijken, 
zichtbaar maken, visualiseren. Beelden vallen 
dus bij uitstek onder de problematiek van het 
realisme.
Niet verwonderlijk dus dat elders zo hardnek
kig tegen het beeld geageerd wordt: het beeld 
verleidt ons dan wel niet meer tot een reli
gieuze perversiteit, maar tot epistemologische 
waan.
De beeldproblematiek is bepalend voor heel 
onze mind-setting. Kennen is een beeld zien 
(het zien op zich volstaat niet: het object van 
het zien moet een beeld zijn). Een feit vandaag 
is een beeld.

Wij leven sinds het camerabeeld in een radi
caal nieuwe wereld. Het luidt een zo diep
gaande en zo allesomvattende omwenteling in 
dat we ons nauwelijks kunnen (durven?) rea
liseren wat dit betekent. Hier hebben we im
mers een beeld dat niet door een verbeeldings- 
proces tot stand kwam, maar dat objectief 
gerealiseerd wordt. Het camerabeeld is essen
tieel realistisch. Camerabeelden worden im
mers gerealiseerd via een a-menselijke inter
face tussen beelddrager en af geheelde met als 
enige bemiddelaar het licht. Iedere foto draagt 
de intieme code van het afgebeelde, niet de 
culturele code van het afbeelden. Of het camera
beeld een oppervlak heeft met herkenbare 
motieven, of integendeel onherkenbaar is, doet 
hier niets terzake: een onscherpe foto, een 
onherkenbare nachtopname, een extreem uit
vergroot detail - steeds blijft het de garantie 
houden van die interface. Ieder camerabeeld is 
een optische kloon van het vertrekpunt. Maar 
wat is het vertrekpunt? Na de eerste kloning 
kun je dat al niet meer weten.
Camerabeelden zijn dan ook radicaal abstract: 
geabstraheerd van het model, niet gerealiseerd 
in een materie. Andere beeldvormen zijn rea
listisch omdat ze uit en met tastbare materie 
verwerkelijkt worden. In fotografie daarente
gen is het latente beeld de wezenlijke karakte
ristiek. Er is geen substantieel origineel, slechts 
een virtuele mogelijkheid waaruit alles afge
leid moet worden. Camerabeelden kennen het 
drama van de materie niet - de drager in de 
fotografie is steeds een mogelijke drager tus
sen vele andere, een tijdelijke en terloopse 
drager die geen enkele dwang op het beeld 
uitoefent. Het camerabeeld zit niet in zijn 
drager, maar ligt erop, wordt er inderdaad 
alleen maar door gedragen. De eigenlijke foto 
leidt een bestaan in een onlokaliseerbare 
schemerzone: de drager kan verdwijnen, maar 
een foto eigenlijk nooit meer.

Een stijl die zich ontkent

Het realisme is ook een esthetische discipline. 
Een strategie van het verbergen, van de omke
ring, van het contrast, van de melodie door een 
dissonant doorbroken. Het is geen strategie die 
het vertrouwde, hetzelfde, het herkenbare als 
onderwerp heeft, maar die integendeel het 
vertrouwde, bekende zelfde subtiel, maar te
gelijk radicaal uit zijn hengsels licht. Het is 
geen illusionistische strategie, maar een des- 

illusionistische. De gelijkenis wordt schok
kend, de kopie is gebroken, de waarschijnlijk
heid grotesk, het contrast tussen de afgebeelde 
werkelijkheden te groot.
Het realisme is hier niet meer de ijverige en 
ijdele, triomfantelijke en pompeuze triomf 
van de encyclopedie van de wereld. Dat is het 
project van de informatie. En vermits cultuur 
daar onderdeel van geworden is, helaas ook 
het project van de cultuur die niet meer een 
kwaliteitsaanduiding, maar een beschrijvende 
categorie is geworden. Inventarisez.
Het realisme is het antwoord daarop, in de 
enige toonaard die mogelijk is, namelijk door 
te inventariseren. Maar het realisme als hoog
ste filosofie van het burgerlijke tijdperk is een 
inventaris met contrasterende kruisverbin
dingen, met groteske combinaties, met 
hallucinatorische associaties. De vraag van 
dat realisme is dus niet meer de analogie, de 
mimesis, de getrouwe weergave - dat is slechts 
het vertrekpunt, niet het eindpunt. Wat daarna 
komtis een radicale inversie hiervan. De weer
gave braakt de gelijkenis terug uit. Dé gelijke
nis wordt niet meer verbonden met het verge
lijkende subject (zie eens hoe gelijkend, kij
ker, met wat je weet!), maar wordt van het 
subject ontkoppeld. De lezer en beschouwer is 
niet meer in een machtspositie die hem toelaat 
autonoom te herkennen, maar hij wordt ge
dwongen om te herkennen (weer dat moeten, 
die moraal).
De ambitie van het beeld is doorgaans boven 
het hier en nu van de beschouwer uit te reiken. 
In het realistische beeld vervoegt het een hier 
en nu: de Olympia van Manet kijkt ons nu aan, 
steeds weer. Cultus van het bijtende ogenblik, 
van de waan van aanwezigheid die men in de 
film met de term identificatie benoemt.
Realisme is echter vooral een poging om het 
exemplarische karakter van een figuur, een 
gebeuren, een tafereel te ontkrachten. Het es- 
thetische realisme vervoegt daarmee in feite 
het morele en het epistemologische realisme: 
de illusieloze observatie zonder pathie. Laten 
zien hoe het is iets te zien, zonder het te 
interpreteren. Hoe zou een wezen kijken dat 
niet begrijpt wat het ziet? Eminent camera- 
ideaal (Winogrand). Maar ook eminent senti
menteel ideaal - immers welke emoties wor
den vrijgemaakt als men emoties neutrali
seert! Het realisme kiest voor die hysterische, 
want ongeordende emotie ten koste van een 
geordende en dus afstandelijker emotionali
teit.

Het realisme van de vorige eeuw laat vooral 
het gevecht zien tegen de beschermende waar
schijnlijkheid. Het is dan ook van nature ge
neigd tot karikatuur, het groteske, het enorme. 
Het is een beschrijvende techniek die herken
baar maakt en identificatie stimuleert: die dus 
het subject comfortabel bedient. Maar om het 
meteen in een identificatie met het object te 
dwingen, te storten. Niet toevallig dat de hor- 
ror-sprookjes (Andersen) en -verhalen (Poe) 
in die periode ontstonden, de fantastiek die ons 
ineens naar het andere doet kantelen: van 
identificatie met de held, naar identificatie met 
het insignificante object in de buurt. Maar ook 
kanteling van het triomfantelijke toeschou- 
wer-zijn in een pijnlijk betrapt-worden. De 
eigen blik wordt geobjectiveerd door het sto
rende detail (Benjamin en Barthes: de kwet
sende obj ectivering die men ondergaat door de 
aanwezigheid van het onherleidbare want niet 
plaatsbare en dus ordeverstorende detail). In 
dit realisme wordt de beschouwer uitgehold en 
abstract. Hij verandert van plaats en substan
tie, zoals in het wetenschappelijk realisme.
Verre van nuchter en objectiverend te zijn is 
deze strategie eminent subjectiverend. Ditrea- 
lisme is het averechtse wapen waarmee een 
misprezen romantiek zijn weergaloze revan
che neemt. Het subject niet meer in het cen
trum van een uiteindelijk steeds weer geor
dende wereld, maar exalterend op de proef 
gesteld door de revanche van het reële in de 
kleinste details.

De strafschop

Realisme is een cruciale categorie sinds de 
menswetenschappen en sinds de relais-appa- 
ratuur (fotografie, klankopname, pérs, enzo
voort) de basis zijn gaan vormen van ons 
handelen en denken in de wereld. Realisme is 
een relais-constructie: het losmaken van de 
feiten uit de globale ervaringscontext. Een feit 
is immers een gekaderde en gefocuseerde ko
pie (dus een relais).
Daartegenover kan men twee andere modi 
plaatsen: de mythe en de ervaring. Beide zijn 
een arbeid, niet produktief, maar ambachte
lijk. Ze houden alle processen van het denken 
in de ban van het concrete.

Dirk Lauwaert

De afbeelding op de voorpagina maakt deel 
uit van de reeks “Andere Portrats” (1994- 
1995) die Thomas Ruif tentoonstelt in het 
Duitse paviljoen in Venetië.
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COCK/PIT
Met schroom, weerzin en ongemak voel ik 
mij geroepen om de pornografie te verdedi
gen. Niet om haar befaamde lelijkheid te 
prijzen - een lelijkheid waarvan ik trouwens 
niet op elk moment even sterk overtuigd ben 
-, niet om de pornografie zelf dus, nee, ik 
protesteer tegen de afstandelijkheid, de iro
nie, waarmee er over haar gesproken wordt. 
Alsof porno de gewoonste zaak van de we
reld is. Probeert men daarmee iets anders 
dan zich zo nonchalant mogelijk tegen het 
fenomeen te wapenen? Is die doorzichtige 
strategie beter dan de afgewende blik? Porno, 
moeten we toegeven, fascineert, af en toe. 
Verleidt niet, maar fixeert de blik radicaal, 
zoals een lichtbak ‘s nachts doet met konij
nen. Een licht dat niet verblindt, maar de 
oogleden spert; een signaal dat de kijker 
moeiteloos op zijn plaats houdt en zijn adem
haling, zijn bloedstroom regelt. Maar op 
andere ogenblikken is die fixatie onbegrij
pelijk, irritant voor het zelfbeeld, want ge
volg van volstrekt minderwaardige fictie. 
De slechte illusie, die ons nooit kan doen 
geloven in wat we werkelijk zien, neemt de 
plaats in van een fatale realiteit die onge
voelig maakt voor de groteske mise-en- 
scène. Als pornografie het toonbeeld van 
obsceniteit is, van datgene, “zichtbaarder 
dan zichtbaar” (Baudrillard), dan is ze dat 
slechts in regel. Per uitzondering, op het 
moment van haar macht, muteert ze in het 
tegendeel, in iets ‘onzichtbaarder dan on
zichtbaar’, het geheim. De gekluisterde laat 
zijn blik immers niet zomaar de vrije loop,, 
hij geniet niet ‘met volle teugen’. Gespan
nen en opgewonden tuurt hij in de diepte, op 
zoek naar een onvindbaar vluchtpunt. We 
moeten porno niet bestrijden of negeren, 
maar haar waarheid erkennen.

Er wordt vaak gewezen op de parallelle 
ontwikkeling van pornografie en geweld
film, op dé vlucht die het expliciete heeft 
genomen in een samenleving die haar beel
den alles laat prijsgeven. Dat is letterlijk en 
figuurlijk een oppervlakkige vergelijking 
die niets vertelt over de dispositie van de 
kijker in beide fenomenen. In oorsprong 
moet het de censuur gewëest zijn die zulke 
overeenkomsten determineerde en veran
kerde. Censuur interesseert zich immers 
nooit voor de kijker op zich, enkel voor de 
representatie (zoals de justitie zich enkel 
interesseert voor de misdaad, niet voor het 
slachtoffer). In elk geval vergt het weinig 
denkwerk om te begrijpen dat pornografie 
en geweldfilm een totaal verschillende rea
liteit installeren. Hun onschadelijkheid be
antwoordt aan twee zeer uiteenlopende sig
nalementen.
Geweld in de hedendaagse film vormt een 
afstandelijke kijker, een ironische blik die 
het allemaal doorheeft. Het is de ratio in 
eigen persoon, in de vorm van zelfcontrole, 
die de lust naar geweld in film, of naar het 
echte geweldgenre (de slasher) weet te be
vredigen. De liefhebber lijkt zijn zelfcon
trole, en daarmee zijn identiteit iedere keer 
op het spel te zetten, maar weet op voorhand 
dat hij het pleit wint. Zijn macht is zijn 
weerstand. En ook maatschappelijk gezien 
heeft zijn voorkeur niks vreemds. Hij wan
delt de videotheek binnen en maakt fluitend 
zijn keuze. Omgang met geweldfilm is lou
ter spel.

De pomozuchtige daarentegen wordt het op 
alle terreinen veel moeilijker gemaakt. Al
les wijst op de ernst van de zaak. Zo heeft, 
om te beginnen, de ruimtelijke ordening de 
sekswinkels gegroepeerd in dubieuze buur
ten die de klanten automatisch influisteren 
dat zij iets bijzonders komen doen. In de 
seksbuurt tracht iedereen tevergeefs voor te 
wenden dat hij iets anders komt doen. Een 
seksshop binnenstappen schudt dan ook een 
last van de schouders die op de weg er 
naartoe steeds zwaarder begon te wegen. De 
distributie, gevoelig als zij is, weet dat, en 
stelt alles in het werk om de illusie van een 
herwonnen gewichtloosheid niet in gevaar 
te brengen. Er is de discretie van de verko
per, het stilzwijgende respect onderling tus
sen de verschillende klanten, en vooral, de 
opmerkelijke orde van het materiaal, zowel 
inhoudelijk als qua schikking in de rekken. 
Pomozaken laten zich doorgaans onberis
pelijk en degelijk verlicht aantreffen (maar 
op elk moment kan juist de vlekkeloze plaats 
van transactie het gore spookbeeld van haar 
tegendeel oproepen!). In deze relatief gun
stige omstandigheden zal de klant snel het 
nodige zelfvertrouwen vinden om te doen 
waartoe hij zich opdracht gaf: het materiaal 
kiezen dat de belofte van een latere, op dat 
ogenblik reeds voorvoelde opwinding ga

randeert. Hij schikt en controleert de beel
den van zijn behoefte, treft de voorbereidin
gen van het te ensceneren genot.
We vèrlaten het spoor van de klant die enkel 
wat lectuur kwam halen en naar huis keert, 
én concentreren ons - hoewel het verschil 
misschien niet al te groot is - op de ‘con
sumptie ter plekke’, op het aanbod aan sek
sueel materiaal dat in de zaak zelf genoten 
kan worden: de activiteiten in de filmcabine, 
de peepshow en de private lifeshow. Hier 
ligt de belofte, het geheim van de porno.
In de filmcabine moet de liefhebber een 
keuze maken uit vaak meer dan honderd 
films die in hun repetitiviteit nauwelijks van 
elkaar verschillen, maar waarin kleine de
tails zoals haarkleur, afmetingen en houdin
gen hem toch een beslissing doen nemen - 
het materiaal overtuigt daarmee niet beter 
of slechter dan gelijk welke andere koop
waar. Hij zet met de drukknop het mecha
nisme in gang dat zijn zelfcontrole, zijn 
identiteit wel degelijk op het spel zet, en ze 
uiteindelijk ook doet prijsgeven. Alles wat 
nu volgt, blijkt in toenemende mate vatbaar 
voor een dubbele uitleg. Er is het duister van 
de cabine waarin hij zich bevindt, maar wat 
vertelt ons het alomtegenwoordige licht dat 
uitgaat van de actie? Porno speelt zich haast 
altijd overdag af, niet eens in slaapkamers, 
maar in keukens en livings, in tuinen en 
duinen, in een dagdagelijkse vrijheid van 
geven en nemen die in schril contrast staat 
met de krappe, donkere behuizing van de 
observatiepost. Met munten of jetons koopt 
de kijker zich in het spektakel in, een utopie 
waarvan hij voor een keer ongestoord mag 
genieten. Dat porno alle taboes opheft, is 
dus maar de helft van de waarheid, conclu
sie uit een nuchtere, oneigenlijke lezing van 
het materiaal. Porno is meer dan foto, film 
of life-show: het is een vorm van seks be
drijven. Pornografie is ruimte, situatie. V an- 
daar ook dat het verwijt als zou ze geen 
catharsis kennen niet klopt. Porno vergt een 
actieve toeschouwer die als enig antwoord 
op de hem voorgeschotelde vrijheid het lot 
in eigen handen moet nemen.
De catharsis van de porno is de masturbatie. 
De organiserende instantie maakt dat op een 
bijna didactische wijze duidelijk: overal in 
de hokken staan doosjes cleenex en sprays 
en er lopen jongens rond met emmers en 
zwabbers die na ieder bezoek de vloer ve

gen. Maar ook zonder deze aanwijzingen 
zou de kijker op het juiste idee gebracht zijn. 
De echte aansporing zit in de gerepresen
teerde seks, die in zijn onophoudelijke uit
stroom om een verlossing vraagt buiten de 
film om. De film geeft op elk moment het 
goede voorbeeld, kent daarom geen 
narrativiteit die de kijker niet de kans geeft 
zijn eigen ritme te bepalen. De private life
show stelt dit gegeven nog wat letterlijker. 
Het meisje vraagt eerst vanachter het glas 
wat haar enige toeschouwer precies wil zien 
(hij regisseert zijn eigen show), om hem 
nadien, mocht hij er uit zichzelf niet toe 
overgaan, aan te manen zich af te rukken.

De heterofiele liefhebber is op zoek naar het 
mysterie van het vrouwelijke genot dat, zo 
weet hij, in haar opening ligt of, zoals de 
gebiologeerde zal denken, in haar kut. 
Heterofiele porno toont al even nieuwsgie
rige mannen, op zoek naar datzelfde myste
rie, maar dan als personages. De zichtbaar
heid van haar orgaan, tot het uiterste gedre
ven, tot in de meest lachwekkende houdin
gen, verklaren ze allen zonder ironie in het 
belang van de wetenschap. Het instrument 
om dat genot te meten is iedereen welbe
kend, evenals het gebruik ervan. Het 
onderzoeksmateriaal legt hen daarbij zo 
weinig mogelijk in de weg, integendeel, het 
vraagt niet beter dan om grondig onder 
handen te worden genomen. De vrouw kan 
daarbij niet naakt genoeg zijn. In de film 
biedt de close-up de uitkomst, maar ook het 
meisje van de peepshow, nochtans zonder 
kleren, geeft pas de indruk iets van haar 
lichaam te onthullen als zij haar benen 
spreidt, en, tot veler verbazing en gerust
stelling, een glimp laat opvangen van haar 
lichtroze binnenste. Dus toch geen zwart 
gat! Overigens twijfelt de pomofiel voort
durend tussen wat hem het meeste duide
lijkheid verschaft: het radicale van de film 
of het beperkte, maar toch 'lijfelijke van de 
show. De voyeur moet het zelf zien te red
den, de filmliefhebber weet zich veilig ver
dubbeld in de mannelijke positie. De blik- 
ken van het meisje, die veel te vaak het feit 
verraden dat hij gezien wordt, afgewogen 
tegenover de positie van meta-controleur. 
(Maar ook in de film bestaat geen absolute 
zekerheid: vooral de vrouwen werpen af en 
toe een blik in de verkeerde richting. De 

kijker twijfelt of hij zich betrapt moet voe
len.)
In de film, en ook in sommige life-shows 
werken mannen met een nauwelijks zicht
bare inzet aan de bevrediging van de vrouw. 
Hun eigen genot is het bijprodukt van de 
taak die zij zichzelf hebben toegedacht, de 
representatie zal dat nooit tegenspreken. 
Daar ligt het verschil tussen likken en afzui- 
gen: mannen voeren een opdracht uit, vrou
wen verlangen niks liever. Het onderzoek 
ondertussen drijft het vrouwelijk genot de 
hoogte in, wat de vakkundigheid van de 
vorser op de proef stelt - en ook zal beves
tigen. Met het binnenschuiven peilt hij de 
lust van haar diepte, haar herbergzaamheid. 
Dat kan op de klassieke manier, maar er zijn 
talloze mogelijkheden. Uiteindelijk dient 
ook het hele subgenre met dieren nergens 
anders toe, met als voorlopig ultieme fasci
natie de omgang met paarden.
En na eindeloze varieties valt plots het hoog
tepunt van de fictie samen met de ontman
teling van de werkelijkheid. Het mannelijke 
personage komt klaar, het “mechanistische 
lozingsapparaat” (Sollers) wordt gecapteèrd 
in het cum-shot, de merkwaardige kadrering 
van een realiteit in een steeds dubieuzer 
wordende fictie. Want het vrouwelijke 
lichaam, datgene waar alles toch om begon
nen was, kan niet op zijn daadwerkelijk 
genot getaxeerd worden. In contrast met de 
mannelijke werkelijkheid kan het vrouwe
lijke genot niet anders dan gewantrouwd 
worden. De hele operatie toont plots zijn 
ware aard en moet bekennen dat het eigen
lijke doel onhaalbaar was, waardoor het 
onderzoek op zichzelf terugplooit. De enige 
seksualiteit die zich hier daadwerkelijk prij s- 
gaf, was de mannelijke. Van de vrouwelijke 
levert het gebeuren geen enkel bewijs.
De kijker laat zich nog niet van de kook 
brengen door dit demasqué, het komt hem 
nog niet uit. Dat gebeurt eerst nadat hij 
zichzelf, mogelijkerwijs wel synchroon, 
want geïnspireerd door de film, tot een 
hoogtepunt heeft gebracht. Maar dan is er 
ook geen ontkomen meer aan. Het zaad, dat 
in de film nog doel treft, op het lichaam, in 
het aangezicht van de vrouw, en haar een 
volstrekt ongeloofwaardig genot verschaft, 
spuit in de werkelijkheid van de cabine weg 
in het halfduister. Had de kijker voordien 
niet beseft dat hij samenviel met zijn stijve 
geslacht, in de krimping, de verschrompeling 
wordt hem dat maar al te duidelijk. Het hok 
krijgt de allure van een toilet, het zaad 
verliest iedere betekenis, tenzij die van 
uitwerpsel, stront. Zaak is nu hier zo snel 
mogelijk weg te komen. Vochtverlies, zoals 
tranen, is pure gêne.

Voor ze aan haar theoretisch werk “Hard
core ” begon, ging Linda Williams er van uit 
dat de suprematie van de fallus in de porno
grafie een onaantastbaar gegeven was. Re
search bracht haar tot andere inzichten. “In 
werkelijkheid”, schrijft ze, “zag ik een op
merkelijke onzekerheid en onstabiliteit”. 
Dat kan ook niet anders: een totalitair re
gime gelooft nooit in zijn eigen propaganda. 
Een pornoregisseur van zijn kant vestigt de 
aandacht op de fysieke kant van de zaak. 
Mannelijke acteurs moeten het lid blijvend 
in erectie kunnen houden, en mogen vooral 
niet de indruk krijgen dat de crew hen uit
lacht. Maar dat is toch de huiveringwek
kende achterkant van de droom om als porno
ster te fungeren!
Heterofiele porno onthult een zwakke man
nelijke seksualiteit, die iedere keer weer 
genegeerd, iedere keer weer aan het licht 
komt. En de seksualiteit van de vrouw? 
Daar komen we weinig over te weten. Haar 
naakte lichaam, de oppervlakte, haar huid 
als mogelijke sleutels volstaan niet. Er wordt 
krampachtig naar iets diepers gezocht. Het 
vrouwelijke seksuele bewustzijn in de porno 
trekt zich terug, verbergt zich. Het anatomi
sche verschil in opwinding wordt volledig 
uitgespeeld en wat toont het: een geheim dat 
zijn ontsluiering bijzonder slecht vertolkt 
en een hansworst die daar iedere keer weer 
in gelooft. Is daarmee het vrouwelijke 
lichaam in zekere zin niet afwezig? Heeft 
het zich, ten behoeve van een gefixeerd 
mannelijk verlangen, niet weggesublimeerd, 
waardoor het onaantastbaar wordt? Ziet de 
man niet enkel zichzelf, en dan nog in een 
volstrekt zwarte spiegel? Blijft het vrouwe
lijke lichaam niet volstrekt buiten schot en 
schuilt in het mechanisme dat porno is ook 
geen enorme vrouwelijke macht, die nau
welijks erkend en veel te weinig benut wordt?

Bart Meuleman
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Prolegomena over pornografie*

“De liefde is hard en onverbiddelijk als de 
hel.”
Theresa van Avilla

I. Hilton hard core a\s faction
e

0. Het woord pornografie komt van het 
Grieks (van pomeia: ontucht - gerelateerd 
aanpomè'. hoer - engrafein: graveren, schrij
ven, tekenen) en betekent letterlijk: de ‘gra
fiek van de ontucht’.
1. Wat is ontucht? Het lijkt onbegonnen 
werk daar iets zinnigs over te willen zeggen. 
Maar in feite is de ontucht van de pornogra
fie eenvoudig: het is het lezen over, het 
kijken naar de expliciete weergave van sek
suele handelingen. Zelfs de meest normale 
of geconsacreerde vormen van geslachte- 
lijkheid verdragen, althans in de westerse 
cultuur, geen toeschouwers of getuigen. Een 
(nogal banale) definitie van pornografie die 
men vaak terugvindt en waarover een soort 
consensus lijkt te bestaan, luidt ongeveer als 
volgt: ‘pornografie noemen we die geschrif
ten of afbeeldingen die er (expliciet) op 
gericht zijn bij de kijker of lezer seksuele 
opwinding te veroorzaken’. De eerste en 
laatste zonde van de pornografie is de kijk- 
lust, het voyeurisme, de beleving van lust 
aan het kijken.
2. Pornografie behoort per definitie tot de 
taboesfeer. Het taboe heeft de structuur van 
het publieke geheim. De structuur van het 
publieke geheim leren we bij Hegel kennen, 
wanneer hij zegt dat het ik het meest eigene 
en tegelijk het meest algemene is (iedereen 
zegt ik). De geheimen van het niet-ik (het 
onbewuste) zijn ook van die aard: ze zijn 
duister, onbekend, geheim en tegelijk over
bekend, voorspelbaar, stereotiep. Wat de 
pornografie en vooral haar stijgend succes 
blootleggen, is werkelijk een publiek ge
heim, een cliché: dat iedereen (in het 
spiegelspel van acteurs en toeschouwers) 
een bepaalde configuratie van het verlangen 
en zijn perversies vormt.
3. Pornografie openbaart het dubbele 
schandaal dat de mens is: tegelijk natuurlijk 
(een zoogdier) en onnatuurlijk (een spre
kende verlangensmachine); niet gestuurd 
door een instinct maar gevangen in een 
mallemolen van verlangens. Een tegenna
tuurlijk dier. Deze spanning tussen het ‘dier
lijke’ en het ‘tegennatuurlijke’ (de onge
wone aandacht voor die dierlijke lichaams

functies, voor het ‘lage’ in het verlangen 
bijvoorbeeld) komt in de pornografie tot 
explosie. Het dualisme tussen lichaam en 
geest, dat diep in de westerse beschaving 
staat gebrand, tekent de pornografie.
4. Het woord pornografie wordt voor het 
eerst gebruikt in 1769, door Restif de la 
Bretonne, in de betekenis van ‘literatuur 
over prostitutie ’. De betekenis die we nu aan 
de term hechten, wordt in de 19de eeuw 
ontwikkeld. In Frankrijk zou de term rond 
1830-1840 ter aanduiding van obscene ge
schriften en afbeeldingen ingang vinden. 
De “Oxford English Dictionary” vermeldt 
de term en zijn afgeleiden pas in 1857. 
Zowel het verschijnsel zelf als zijn benoe
ming en stigmatisering zijn dus modem. 
Naast de opkomst van de boekdrukkunst en 
de roman benadrukt Lyn Hunt in de door 
haar geredigeerde monumentale studie “The 
Invention of Pornography. Obscenity and 
the Origins of Modernity (1500-1800)” het 
belang van de Verlichting voor het verschij - 
nen van de pornografie, van de revolte tegen 
de autoriteit van de kerk, de staat en de 
moraal. Vaak waren pornografische ge
schriften dan ook politieke pamfletten. De 
algemene titel voor verboden of gevaarlijke 
literatuur die onder het Ancien régime werd 
gehanteerd, is veelbetekenend: men noemde 
het “des livres philosophiques”. Dat de 
Verlichting een pornografische onderkant 
heeft, is niet zo verwonderlijk: de natuur 
was goed, dus was de onderdrukking van de 
lieve lust door conventies slecht, oneerlijk 
en hypocriet. Het naturalisme, het materia
lisme maar ook het mechanisme van het 
Verlichtingsdenken maakte niet alleen plaats 
voor de exploratie van de wereld in een 
systematische filosofie en in de vorm van 
een encyclopedisch kennisideaal. Er was 
niet alleen aandacht voor het fysicalistische 
lichaam, maar ook. voor het libidinale 
lichaam. La Mettrie schreef niet alleen 
“L’Homme Machine” maar ook “L’Art de 
Jouir”. Diderot werkte niet alleen mee aan 
de encyclopedie maarpubliceerde ook “Les 
Bijoux Indiscrets”. Tenslotte produceerde 
Mirabeau niét alleen revolutionaire pam
fletten maar ook “Le Libertin de Qualité”. 
Pornografie en moderniteit zijn onlosmake
lijk verbonden.
5. Pornografie is allang niet meer margi
naal. Volgens sommige bronnen is het één 
van de grote wereldindustrieën. De heden

daagse pornografie kan terecht omschreven 
worden als “Hilton hard core” (de term 
stamt van Paul de Vylder, zie in dit verband 
zijn tekst “Het Hilton-systeem”,in: “Chlo
roform, Nox ‘C’”) omdat zij even univer
seel, globaal en indifferent is als een fast 
food- of hotelketen. Dat heeft belangrijke 
gevolgen voor de beeldcultuur omtrent het 
lichaam. Misschien kan men zover gaan te 
stellen dat pornografie niet langer een 
aberrante óf dissidente vorm van afbeelding 
van het lichaam is, maar de norm is gewor
den. De reclame, de langspeelfilm, de foto
grafie, de beeldende kunst, de design, en 
zelfs de literatuur worden erdoor aan
gezogen.
6. De hedendaagse pornografie bevindt 
zich, zoals het televisiejournaal of een do
cumentaire, op de snijlijn of in het grensge
bied van feiten en fictie. Pornografie wordt 
meer en meer een vorm van faction. Som
mige handelingen zijn té echt om als fictie 
bestempeld te worden.
7. , Het psychoanalytische begrip ‘fan
tasma’ kan ons helpen om het statuut van 
deze faction nader te bepalen. Volgens de 
psychoanalyse is een fantasma “een imagi
nair scenario waarin het subject aanwezig is 
en die de vervulling van een bewust of 
onbewust verlangen ensceneert, op een min 
of meer door de censuur van het bewuste 
vervormde manier. Het kan een bewust fan
tasma zijn, een dagdroom of een onbewust 
fantasma dat in de analyse aan het licht 
komt” (Laplanche en Pontalis, “Vocabu
laire de la Psychoanalyse"). Freud spreekt 
in verband met het fantasma over een “psy
chische realiteit” : het fantasma onttrekt zich 
aan de vraag naar waar of vals, realiteit of 
irrealiteit, maar vormt een tussengebied tus
sen waarheid en leugen. Belangrijk voor het 
psychoanalytische begrip van fantasma is 
verder dat het gaat om een “imaginair sce
nario”, dat wil zeggen - in lacaniaanse ter
men - een scenario dat zich onttrekt aan de 
regels van de symbolische orde en zich 
afspeelt in de orde van de spiegel. Het 
ethische appel van de Ander, door en in de 
taal, wordt in het imaginaire tussen haakjes 
geplaatst. De spiegelfase vormt volgens 
Lacans beroemde hypothese een begin van 
eenheidsstichting van het ik - de perceptie 
van de eigen eenheid wordt door het prema
ture mensenkind geassumeerd aan de hand 
van de ‘spiegel-ander’, een fase die als 

imaginaire laag persisteert. Deze primitieve 
en infantiele laag werkt door in het fan
tasma. Pornografie is, net zoals het fan
tasma, de enscenering van een primitief, 
stereotiep scenario.
8. Daarom gaat men tevergeefs op zoek 
naar de narratieve structuur van de porno
grafische film. Daarom ketsen de codes 
erop af. “Le cinéma pornographique”, 
schreef een zekere Descamps, “résiste aux 
codes, aüx appareils d’interprétation 
sémiotiques, linguistiques, psychanaly
tiques.” Daarom ook speelt pornografie zich 
af in een speciale wereld die men terecht 
Pomotopia heeft genoemd (Stephen Marcus, 
“The Other Victorians”). Het is een wereld 
van onmiddellijke en alomtegenwoordige 
seks. In pornografie wordt de verhaal
structuur, de complexiteit weggevreten door 
de allesverslindende logica van de seksuele 
kijklust.
9. Omdat ze zich afspeelt in beelden, die 
Pomotopia oproepen en die meer en meer 
‘echt’ zijn, is de pornografie - zeker de 
Hilton hard core - reëler dan een erotische 
fantasie. Als we aannemen dat pornografie 
de structuur heeft van een fantasma, of er 
althans een sterke analogie mee vertoont, 
dan kunnen we haar definiëren als ‘geobjec
tiveerde erotische fantasie’.
10. Pornografie is imaginair en spectacu
lair (van de orde van de spiegel). In de 
pornografie wordt de erotische beleving 
(opwinding) verschoven van de tastzin naar 
de kijklust.Deze verschuiving van de eros is 
zo typisch voor de moderniteit, dat men kan 
aannemen dat het succes van de pornografie 
mede te verklaren is vanuit “het overwicht 
van de gezichtszintuigen op de andere zin
tuigen” (zoals Simmel stelde voor de mo
derne grootstad). Het voyeurisme is een 
soort van algemeen gedeelde perversie ge
worden.
11. Het obscene, zegt Baudrillard, is het 
verdwijnen van de scène: in de close-ups 
van de porno krijgen we een lichaam te zien 
dat reëler is dan het echte lichaam. De 
pornografische film toont het lichaam als 
hyperrealiteit. En wellicht heeft Baudril
lard gelijk als hij zegt dat pornografie een 
symptoom is van de algehele hyperrealiteit 
van de hedendaagse wereld. De obsceniteit 
die daarin verschijnt, schuift elke mise-en- 
scène, het verleidingsspel als de vermom
mingen van het verlangen, terzijde. Ob-
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sceen is volgens Baudrillard letterlijk: zon
der enscenering. De pornografie, zo stelt 
Baudrillard elders, maakt deel uit van de 
orde van de produktie, de produktie van 
lust, van dwangmatig genot, dat zich aan
meet deel te hebben aan de bevrijding van 
de seksualiteit - tegenover de orde van de 
verleiding, die een esthetisch spel is met de 
schijn.
12. De absurde code van de hard core 
porno om de mannelijke zaadlozing te to
nen, heeft wellicht geen stimulerende, ero
tische, of ook maar pornografische functie. 
Zijn enige functie is steeds weer het harde 
bewijs te leveren: dit is echt. Het is een 
realiteitsindicator. Zoals omgekeerd het jour
naal een amusementswaarde krijgt, fictie 
wordt. In de mate dat heel onze media
wereld öp obsessionele wijze met realiteits- 
indicators goochelt en helemaal op de 
voyeuristische opwinding van de reality 
show is ingesteld, Zou men, zonder beeld
spraak en zonder de troost dat dit slechts een 
overdrijving is, van een pornografische 
maatschappij kunnen spreken.

II. Het pornografische lichaam.

1. Welk lichaam verschijnt in de pórno- 
grafie? Het pornografische lichaam is ‘extra- 
categorisch’, het past niet in de traditionele 
rasters. Het is een ongepast lichaam. Dat 
wordt snel duidelijk. In de scholastiek be
staan er drie hoofdsoorten lichamen: het 
‘ware lichaam’, het ‘goede lichaam’, het 
‘schone lichaam’ (kenleer, ethiek, esthetiek). 
Het ware lichaam is het biologische lichaam, 
dat de wetenschap beschrijft, om (met Kant) 
vroeg of Iaat tot de vaststelling te komen dat 
het lichaam op zich een onbekende is. Het 
morele lichaam is het lichaam van de ethische 
voorschriften, het lichaam als gelaat van de 
Ander. Het lichaam met een eigennaam, als 
tempel van de ziel. Het esthetische lichaam 
is het lichaam van de erotiek, de kunst, 
kortom het lichaam van de schijn, onder de 
heerschappij van Eros en Sexus. Het porno
grafische lichaam moet, kantiaans gespro
ken, onder de esthetiek thuisgebracht wor- 
den/Maar toch is het niet het schone lichaam. 
Men zou eerder zeggen dat met de schone 
schijn van het lichaam, het lichaam als har
monische gestalte, in de pornografie korte 
metten wordt gemaakt. Het schone lichaam 
is versluierd of geïdealiseerd en straalt een 
aura uit door zijn geheimzinnige gesloten
heid. In de pornografie wordt die esthe
tische sluier afgeworpen en de harmonie 
doorbroken. Het lichaam wordt een verza
meling lichaamsdelen en vooral lichaams
openingen. Is het pornografische lichaam 
dan (nog steeds kantiaans) een subliem 
lichaam? Het lichaam als vulkaan, dat angst 
en terreur inboezemt? Dat lijkt eerder het 
lichaam van de krijgersheroïek (van Achilles 
over Jünger tot Rambo). Of staat het porno
grafische lichaam (nog kantiaanser) zo bui
ten de cultuur dat het een onbenoembaar 
lichaam wordt, dat ons voorstellingsvermo
gen te boven gaat? Of is het precies het 
tegendeel van het sublieme: het gedesubli- 
meerde lichaam? Zoveel is duidelijk, por
nografie breekt traditionele categorieën open 
en laat ze onverschillig achter zich.
2. In lacaniaanse termen ziet de scholas
tieke driedeling er als volgt uit: het reële 
lichaam (het lichaam an sich als unbekann- 
tes), het symbolische lichaam (het lichaam 
van de talige orde) en het imaginaire lichaam 
(het lichaam uit de droom, dé spiegel, het 
fantasma). Zoals in een droom is de identi
teit van dit pornografische lichaam verglij
dend en overgedetermineerd (tante, moe
der, dochter, hoer, maagd, meesteres, enzo
voort; vader, broer, oom, meester, verkrach
ter, slaaf, enzovoort kunnen verdichten en 
verschuiven). De lichamen zijn stereotier 
pen. Het pornografische lichaam houdt het 
midden tussen het algemene en het bijzon
dere (universeel particuliere): het type. Type- 
lichamen voeren typehandelingen uit. Maar 
ook hier zou men, althans wat de Hilton 
hard core betreft, kunnen gewagen van een 
conflict tussen de ordes, tussen de reële en 
de imaginaire orde: de close-ups ver
brokkelen en versnijden het ‘reële’ lichaam. 
De elose-ups van geslachten in actie doen 
onwillekeurig denken aan beelden van ge
slachte dieren. Verschijnt in de pornogra
fische faction de hallucinatie van het voor- 
imaginaire lichaam (“Ie corps morcelé”)? 
Of scholastiek, kantiaans én lacaniaans: 
pornografie is een kortsluiting tussen het 
ware, an sich onkenbare, hallucinante 
lichaam en het schone, schijnbare, imagi
naire lichaam.
3. Ook bij Bataille vinden we de middel
eeuwse indeling terug. Hij onderscheidt drie 
soorten erotiek: de heilige erotiek (de liefde 
voor God), de erotiek van het hart (de liefde 
voor de ander) en de erotiek van het lichaam 

(wat wij nu seks noemen). Aan deze drie ligt 
het verlangen ten grondslag de dis
continuïteit ongedaan te maken. Wij zijn 
discontinue, afgescheiden wezens, indivi
duen, die willen opgaan in een toestand van 
ongescheidenheid. Erotiek is voor Bataille 
een verlangen naar “de continuïteit van het 
zijn”. Heilige erotiek: het opheffen van de 
afzondering van de ziel in de mystieke één
wording met God, die niets anders is dan de 
continuïteit van het zijn (elke eros lijkt voor 
Bataille een pantheïstische eros). Erotiek 
van het hart: het opheffen van de afzonde
ring van de psyché in de psychische één
wording (de liefde). Erotiek van het lichaam: 
het opheffen van de afzondering van onze, 
lichamen in de fysieke éénwording. Maar is 
het pornografische lichaam niet meer een 
vermenigvuldiging dan éénwording, repre
senteert het niet meer een discontinuïteit 
dan een continuïteit?
4. Als verlangen naar de opheffing van de 
discontinuïteit plaatst Bataille de erotiek in 
het teken van het verbod en het geweld. 
Bataille definieert de ervaring van erotiek 
als het genieten van de angst voor de over
treding. De onverkorte realisatie van uw of 
mijn erotische fantasieën - zonder bemidde
ling van conventies en de heilige plicht van 
morele imperatieven - een acting out van de 
fantasmata zou ons inderdaad een lichame
lijke angst en misschien zelfs afkeer inboe
zemen, in elk geval een spanning veroorza
ken, die ons tegelijk opwindt en verlamt. 
Pornografie daarentegen laat ons genieten 
van de overtreding zonder de angst. De 
afbeelding, de beschrijving, de ‘grafiek’ is 
een compromis tussen de realisatie van wat 
Freud “wensvoorstellingen” noemt en het 
verbod erop.
5. Dat compromis tussen het onvoorstel
bare en het voorstelbare geeft pornografie 
de structuur van 'iconofilie'. De fascinatie 
voor beelden wordt hier een seksuele ge
richtheid op beelden. Het verbod om God af 
te beelden hangt in die zin misschien op een 
geheimzinnige manier samen met het ver
bod om het lichaam in zijn seksuele functie 
te kijk te stellen. Het beeldverbod is tegelijk 
oorsprong en eindpunt van de pornografie: 
totale afwezigheid van het beeldverbod en 
totale overheersing van het beeldverbod zijn 
de grenzen waartussen het pornografische 
zich kan voordoen. In het oosten, kent men 
geen van beide: noch het verbod om góden 
af te beelden, noch het verbod om parende 
mensen af te beelden. Denken we aan de 
Japanse prenten en de cultuur vân de 
geisha’s, aan de hindoeïstische tempels met 
de uitgebreid vrijende góden, aan de weel
derige melkmeisjes en de hen omhelsende 
Krishna of aan het tantra-boeddhisme. Dat 
brengt ons terug bij het vermoeden dat por
nografie alleen als negatief beladen ‘grafiek 
van ontucht’ wordt ervaren in culturen die 
getekend zijn door het platoons-christelijk- 
cartesiaanse dualisme.
6. De pornografische eros zou men de 
laagste en zuiverste vorm van de erotiek van 
het lichaam kunnen noemen (zonder enige 
inmenging van de erotiek van het hart). De 
ontbloting, de blootstelling, de naaktheid 
die in de liefde slechts een moment is, wordt 

in de pornografie autonoom, doel op zich. 
Maar als we Bataille volgen, staat pornogra
fie evengoed als andere lagen of vormen 
van erotiek in het teken van het verlangen 
naar de continuïteit van het zijn. De porno
grafische continuïteit: lichamen worden 
materie, vallen terug in hun eigen materia- 
liteit (dat dit juist op een immateriële manier 
gebeurt, in een geschrift of een beeld, maakt 
pornografie zo merkwaardig).
7. Het pornografische verlangen is een 
verlangen naar reductie van zichzelf en an
deren tot vervloeiende en tegelijk helemaal 
tot ding geworden lichamen. Pornografie is, 
net zoals dronkenschap, een vorm van weg 
zijn. Pornografie is de loutere begeerte, als 
behoefte bijna naar de imaginaire anderen, 
niet het verlangen naar andere personen, 
maar naar andere lichamen, zonder morele 
bovenbouw, zonder naam. Het is de be
hoefte aan ‘continue’ bevrediging. De lou
tere begeerte is, zoals het fantasma, primi
tief, banaal. Er is geen diepte, alleen maar 
oppervlakte, of nog: in het lichaam steken 
geen betekenissen, alleen maar organen.
8. De pornografische opwinding beant
woordt aan het verlangen in zijn meest me
chanische vorm. Een lage vorm van verlan
gen. Baudelaire spreekt in verband met het 
plezier onder de massa te zijn over een 
“désir de la multitude”. Met zijn woorden 
zou men kunnen zeggen: het plezier van het 
kijken naar de massa krioelende lichamen 
“is een mysterieuze uitdrukking van de ver
menigvuldiging van het aantal [“nombre”]. 
Alles is getal [“nombre”]. Het getal is in 
alles. De veelheid [“nombre”] is in het indi
vidu. De dronkenschap is een meervoud 
[“l’ ivresse est un nombre”]”. Pornografie is 
de omslag van kwaliteit in kwantiteit, niet 
alleen veelheid, maar ook massa, materie. 
Het is de begeerte die zich verlaagt tot 
behoefte: een honger naar naamloze 
geslachtelijkheid. Zich verliezen in de veel
heid, in de massa, in de massiviteit, in de 
massaliteit, in de anonimiteit van de licha- 
men. (Als pornografie al fetisjistisch is, dan 
eerder in de marxistische dan in de freudi
aanse zin: de lust aan de ruil en de veelheid, 
de affectieve bezetting van de ruilwaarde, 
de verdinglijking.) Deze naamloosheid is 
de ware ontucht van de pornografie.
9. Het is echter niet zo dat het pornogra
fische lichaam een lichaam zonder gezicht 
is. In de pornografische film, maar ook in de 
pornografische roman is het gezicht vaak 
zelfs heel belangrijk: de lippen, de ogen, de 
uitdrukking van wellust, de stem,... Maar 
ook het gezicht is slechts een lichaamsdeel 
(of zelfs een configuratie van lichaamsde
len) niet de ‘spiegel van de ziel’. Het porno
grafische lichaam is niet het gezichtsloze 
maar het naamloze lichaam. Het naamloze 
lichaam: het menselijke lichaam als verza
meling openingen en lustorganen. De 
schaamte, die wij voelen tegenover porno
grafie, is de schaamte tegenover deze 
verdinglijking.
10. Over het lichaam dat in de pornografie 
verschijnt, schrijft Giorgio Agamben in “La 
Communauté qui Vient” het volgende: het 
beeld van de vrouw in de reclame en de 
pornografie is niet alleen een vervreemding 

en een verdinglijking maar ook “de emanci
patie van de menselijke figuur buiten zijn 
theologische fundamenten”; “noch gene
risch, noch individueel, noch beeld van de 
godheid, noch animale vorm”, wordt “het 
lichaam werkelijk onbepaald [“quel
conque”]”. Deze onbepaalde singulariteit is 
de kans die Agamben wil denken. De 
onttovering nog een slag verder draaien. 
Dat blijkt uit de ondertitel van het boek: 
“Théorie d’une singularité quelconque”. 
Hij zoekt een uitweg uit het platoonse dua
lisme Van ruil- tegenover gebruikswaarde, 
schijn tegenover realiteit, serie tegenover 
individu. Hij ziet een uitweg in de 
verdinglijking zelf. In de vernietiging van 
én het theologische statuut van de particu
lariteit én het vervreemdende statuut van 
het afgebeelde, geobjectiveerde lichaam. 
Beide moeten versmolten worden in de on
bepaaldheid. Onbepaaldheid is de negatie 
van de bepaling door nationaliteit, volk, ras, 
geslacht, klasse en zelfs persoon. Maar wat 
deze onbepaaldheid als positief begrip kan 
brengen, blijft nog vaag. Wat Agamben 
probeert, is de tegenstellingen, waarin het 
Westen sinds Plato verwikkeld zit, te 
"diagonaliseren". Maar is de onttheolo- 
gisering van het lichaam tot onbepaald 
lichaam wel een kans? En verschijnt dit 
‘onbepaald singuliere lichaam’ in de porno
grafie?

III. De pornografische prothese

1. Wat verschijnt in de pornografie is een 
nieuw lichaam. Kunnen we het nu reeds 
benoemen? Is het benoembaar? De porno
grafische film toont het verbrokkelde 
lichaam als landschap, als fascinerende 
vreemdheid. Hilton hard core als ultieme 
hallucinatie. Misschien is dat toch meer dan 
alleen maar hyperrealiteit? Of misschien 
heeft de hyperrealiteit een subliem moment? 
(Baudrillards foto’s trachten dat moment te 
betrappen, de sublieme onverschilligheid 
van de dingen tegenover de menselijke aan
wezigheid.) Misschien toont de pornografie 
een lichaam zonder subject. Is dit fataal? De 
verdinglijking ten top gedreven? Is het een 
kans? Op het achter ons laten van het 
platoons, christelijk dualisme en een soort 
aansluiting vinden bij een heidens plezier, 
waarvan men sporen vindt in de Japanse 
cultuur. Wie weet zelfs als voorteken van de 
verlossing: “Pas als gij op de onderste trede 
gezonken zijt, pas dan zal ik U verlossen” 
(zegt de Talmud). Of is het een onvermijde
lijk neveneffect van de indroevige loop der 
dingen?
2. Men kan er niet omheen: pornografie 
heeft iets troosteloos. Het is een wereld 
zonder Andere, er zijn alleen schimmen van 
lichamen. Maar tegelijk is pornografie een 
troost, zoals een erotische fantasie, een 
droom, een gehallucineerde bevrediging van 
alle onvervulde, verboden wensen. De 
consolatione pornographiae: omdat de we
reld niet gemaakt is om onze verlangens en 
behoeften te bevredigen, of anders: omdat 
onze verlangens en behoeftes niet gemaakt 
zijn op maat van deze wereld, vinden we
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troost in de zo reëel mogelijke hallucinatie 
van deze utopie. Pomotopia als pornogra
fische illusie. En de zelfbevrediging is de 
lichamelijke uitdrukking van de echtheid 
van die illusie. Een verplicht nummer, een 
obligate gratificatie.
3. De explosie van pornografie en de ju
ridische en maatschappelijke tolerantie te
genover het verschijnsel lopen parallel met 
de verspreiding van de Aidsepidemie. De 
Hilton hard core toont echter steevast unsafe 
sex. Is er een verband? Dat is een bevreem
dende vraag. Misschien is dit het verband: 
pornografie als herinnering aan de onge
breidelde, onbezorgde seks (maar dat is 
altijd zo geweest, van pornografie krijg je 
geen kinderen of syfilis). Een postmoderne 
vorm van rouwarbeid over de verloren mo
derniteit: de utopie van de seksuele bevrij- 
ding en revolutie keert terug als de 
biologerende illusie van pomotopia (ook 
dat is altijd zo geweest, maar toch... alles is 
altijd zo geweest, het gaat om de kleine 
veranderingen in de lusteconomie van de 
mensheid...).
4. Lyn Hunt beweert dat de eerste porno
grafische beelden en geschriften samenval
len met de opkomst van wat men “sex aids” 
noemt. In de 17de eeuw vonden kunst
penissen, dildo’s en godemichés, maar ook 
condooms voor het eerst ingang. Volgens 
haar is ook pornografie zo’n hulpstuk voor 
de seksualiteit. Pornografie als prothese- 
fantasma. Een zacht zoemende vibrator. 
(Waarom zijn mannen meer gefascineerd 
door massagestaven dan vrouwen?) 
McLuhan vatte media en techniek onder de 
noemer: “the extensions of man”. Zo be
schouwd is pornografie een van de gestalten 
van de seksualiteit in het tijdperk van de 
artificiële verlengstukken van de mens.
5. Virtual reality zal de pornografie (als 
situatie, als evenement) een nog sterker 
realiteitsgehalte geven. Pornografie is, zo 
zou men kunnen zeggen, altijd al virtuele 
realiteit geweest en daarom niet gebonden 
aan de materialiteit van zijn dragers, die 
slechts even zovele concretiseringen zijn 
van het fantasma van de realisering van de 
fantasmata, van het zelfverlies in het meer
voud van naamloze lichamen, in de “conti
nuïteit van het zijn”.
6. Nog steeds virtueel maar toch reeds 
dichter bij het gerealiseerde fantasma is de 
interactieve pornografie. Zij wordt moge
lijk gemaakt door oude en nieuwe commu
nicatiemiddelen. Er zijn sinds jaar en dag de 
sekslijnen maar het Internet heeft meteen al 
van bij het prille begin aanleiding gegeven 
tot een boom van interactieve pornografie.
7. Het pornografische lichaam is letter
lijk een “verlangensmachine” (Gilles 
Deleuze). De acteurs zijn niet langer spelers 
en de toeschouwers niet langer kijkers. De 
toeschouwer wordt ‘opgenomen in de op
name’, hij wordt zelf acteur en de acteur 
doet wat de toeschouwer doet, hij is stand in 
van de toeschouwer, hij zoekt instant 
gratification. Zo beschouwd is het porno
grafische dispositief - zeker dat van de Hilton 
hard core (denk aan de videocabines in 
seks-centers) - werkelijk een man-machine 
unit. En de pornografische bevrediging een 

synergetisch plezier, zelfs een homeosta- 
tische extase. Homeostatische extase - het 
zelfbehoud wordt uiteindelijk gevrijwaard: 
bunjy is van een brug springen - zelfmoord - 
met een elastiek. Vrijen zonder elastiek 
wordt stilaan (zelf)moord. Buiten deze vir
tuele realiteit, herhalen ons de epidemio
logen, is seks unsafe. Het pornografische 
dispositief is een machine célibataire. ( “Het 
Grote Glas” als voorafbeelding van ‘het 
kleine scherm’?)
8. Het pornografische dispositief is, in 
termen van McLuhan - die stelde dat elk 
nieuw toestel een eigen verlamming teweeg
brengt die dan weer tot nieuwe uitvindingen 
aanleiding geeft - een “narcose van 
narcissus”. Het hoofdstukje waarin hij die, 
misschien nogal gewaagde, etymologische 
verbinding maakt, heet veelbetekenend “The 
Gadget Lover”. In het pornografische dis
positief zijn zowel de acteurs als de toe
schouwers gadget lovers. In alle betekenis
sen des woords.
9. De pornografische opwinding is een 
(virtuele) grenservaring. Wat kunnen we 
eruit leren? Misschien het volgende: dat 
grenservaringen pornografisch zijn.

Paralipomena (over obsceniteit en open
baarheid)

[1] (04/03/95, in een nachtelijk gesprek 
met Zoë) Pornografie is confidentieel (je 
kijkt er niet zomaar in gezelschap naar, niet 
in de openbaarheid, of alleen stiekem, of 
waardig eroverheen, zoals bij het voorbij
gaan van krantenkiosken). Het is en blijft 
een taboe. Ergo: confidenties zijn pornogra
fisch?
[2] (20/04/95) Het enige wat mij nu nog 
kan redden van de verlichte - niet alleen 
voor mijn naasten maar uiteindelijk toch 
ook voor mijzelf vermoeiende - slapeloos
heid - op dit eigenste moment beginnen 
voorwaar ook nog de vogels te fluiten - is 
een pornografische engel.
[3] Dus wel degelijk te schrijven: De 
consolatione pomographiae. Maar mis
schien hoeft het nu al niet meer.
[4] In de ordening van de verlossing, zegt 
de Kabbala, bestaan geen scheidingen meer. 
De scheidingen die heersen onder de thora 
van de ballingschap hebben geen geldig
heid meer. Niet alleen de scheiding tussen 
goed en kwaad, maar ook de scheiding 
tussen privé en publiek verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. Omdat schrijvers, kun
stenaars en intellectuelen op de een of an
dere, mij nog niet geheel duidelijke manier, 
herauten zijn van de ordening van de verlos
sing - of de plaatsvervangers ervan, de usur
pators - bestaat er voor hen helaas - of 
gelukkig - geen privéleven. De literator 
leeft openbaar. In een glazen huis te leven is 
en blijft, zoals Benjamin zei, een revolutio
naire deugd bij uitstek. De opheffing van de 
burgerlijke scheiding tussen private en pu
blieke sfeer verschijnt op een lage manier in 
de pornografie en op een hoge manier in het 
leven van de kunstenaar. Of in schutting- 
taal: “Je est un autre et vous aussi”.
[11] [ad: ‘god sex’; overgenomen uit het 

“LatijnsNederlands Woordenboek” (Aula
pocket):] “Fascinare: 1 betoveren; 2 be
heksen. Fascinatio: betovering. Fascinum-, 
1 manlijk lid [sic]; 2 phallus als afweer- 
symbool gebruikt.” Daarom zijn mannen 
meer gefascineerd door massagestaven dan 
vrouwen.
[12] Net zo min als men zijn verlangen kan 
amputeren, kan men er een stuk aan breien. 
[13] (zondagmorgen 23/04/95) De “beel
den van de week” op “De zevende dag”: 
stakende mensen, vechtende mensen, ver
minkte mensen, stervende mensen. Op mu
ziek. Een sensuele blues van een Kaapver- 
dische zangeres. De gruwel,als video-clip. 
Hoe dagelijks, hoe gewoon kan de 
obsceniteit worden? Je kan het zelfs niet 
meer opmerken, zonder pathetisch en ouder
wets, zelfs hol te klinken, ook in je eigen 
oren. Misschien is dit laatste nog het meest 
alarmerend. Tegenover de alledaagse 
obsceniteit is geen kruid gewassen. Men 
maakt zich druk over zogenaamde mud- of 
snufffilms (waarin mensen echt zouden 
worden gemarteld en zelfs afgemaakt) en 
als ze werkelijk bestaan uiteraard zeer te
recht, maar de “beelden van de week” - en 
bij uitbreiding heel onze mediacultuur als 
reality show - zijn een snufjfüm...
[14] De totaaltekst zou, in ongecensureerde 
vorm, een mudtekst zijn. Elke automatische 
schriftuur, elke stream of consciousness ein
digt in de modder. De modder van de onno
zele wartaal of van de onoorbare wandaad, 
de verwarring tussen intimiteit en open
baarheid. Onschuldige modder of schuldige 
modder, het blijft modder. Maar, er is een 
punt waarop modder evenwaardig wordt 
aan edele metalen, zelfs aan goud (dat wis
ten gewis de alchemisten). Waarom? Om
dat allés, ook de modder van de wartaal en 
de modder van de verwarring tussen intimi
teit en openbaarheid (de obsceniteit), 
concretiseringen zijn, gebrekkige, want ein
dige, fragmentaire concretiseringen welis
waar, maar juist daardoor monades van de 
gedroomde, universele, perfecte toestand 
waarin de scheidingen tussen privaat en 
publiek, goed en kwaad, schoon en lelijk, 
waarheid en leugen, tussen geliefden en 
onbekenden, weggevallen zijn. Dat is het 
idee van de verlossing. Deze idee wordt, zij 
het op een “gevaarlijke” manier (zegt Ben
jamin terecht), voorafgebeeld in de profane 
verlichting, de illuminatie (“waartoe 
haschiesch, opium en wat al niet meer een 
leerschool kunnen vormen”). Dat indifferen- 
tiepunt tussen modder en goud is het punt 
waar profane verlichting en uiterste (porno
grafische) verdinglijking, roes en trans
gressie elkaar raken. Geen wonder dat het 
extreme messianisme in de leer van Sabbatai 
Zwi en zijn volgelingen uitliep op orgieën. 
[15] Zolang onze cultuur dualistisch is - een 
dualisme waarin ook*de kritiek van die 
cultuur deelt (denken we maar aan Debords 
onderscheid tussen het spektakel en het “on
middellijke leven”) - zolang zal er porno
grafie zijn.
[16] [Over dualisme:] Het lichaam is geen 
donkere ondergrond waaruit de klaarte van 
het denken opstijgt. De donkere ondergrond 
komt uit de geest, niet uit het lichaam. Niet 

het lichaam is een afgrond, maar de geest. 
De duistere rand van het ik is niet het lichaam 
maar het onbewuste (het niet-ik). “Wat is er 
meer opwindend voor de geest dan de on
wetendheid waarin hij zich bevindt omtrent 
zijn lichaam.... Het is de stilte en onmiddel
lijke gehoorzaamheid, die van dit lichaam 
mijn lichaam maken” (Valéry). ‘Wat is er 
meer opwindend voor het lichaam dan de 
onwetendheid waarin het zich bevindt om
trent zijn geest.... Het is de stilte en onmid
dellijke gehoorzaamheid, die van deze geest 
mijn geest maken’ (door gewoon het woord 
‘lichaam’ te vervangen door het woord 
‘geest’ kan men Valéry tegen zichzelf uit
spelen. Beide versies van het citaat zijn 
waar). “Het lichaam dat men meedraagt’’ 
(zoals Bart Verschaffel het in zijn tekst in de 
catalogus van de Nederlandse bijdrage aan 
de Biënnale van Venetië noemt), bestaat 
wellicht niet. Er is alleen het lichaam dat 
mijn drager is; mijn medium, mijn milieu. 
Omdat drager en boodschap, lichaam en 
geest, letter en betekenis, het leven en het 
spektakel, (natuur en cultuur) onlosmake
lijk met elkaar verbonden zijn, daarom is 
“het lichaam nooit helemaal zichtbaar”. 
Daarom ook heeft het denken, wat Des
cartes en (zijn volgelingen tot Sartre) verder 
dok moge beweren, zichzelf nooit helemaal 
in de hand. Het lichaam kan men vermoede
lijk beter denken vanuit Spinoza dan vanuit 
Descartes. Liever nog pantheïsme dan dua
lisme. Bijvoorbeeld: “L’objet de notre âme 
est le Corps existant et n’est rien d’autre” 
(Baruch de Spinoza, “Ethica ”, in een Franse 
vertaling). Of in de termen van Blake: 
“Energy is the only life, and is from the 
Body. Reason is the bound or outward 
circumference of Energy. Energy is Eternal 
Delight.” (“The Voice of the Devil” in: 
“The Marriage of Heaven and Hell”).
[17] Zijn grenservaringen pornografisch? 
Of raken ze veeleer omgekeerd aan de gren
zen van het pornografische veld? Om aan te 
komen bij grote woorden zoals Liefde en 
Dood. Of, god betert het, Verlossing. Eén 
ding is duidelijk: in een toestand van 
illuminatie bestaat er geen pornografie. 
Ontucht is een categorie van de wereld der 
scheidingen (der dualismen).
[18] Zoals de welvoeglijkheid vraagt datje 
erg voorzichtig omspringt met schutting- 
taal, zo eist ze eveneens dat je spaarzaam 
bent met grote woorden, die ook krachtter
men zijn. Wie teveel grote woorden (Liefde 
en Dood, het Kwade, het Verlangen, het 
Tekort, de Afwezigheid, het Zijn, de Ander, 
de Taal, de Kunst, enzovoort) in de mond 
neemt of te snel op schrift bijeenzet, zondigt 
tegen de goede smaak. De tekst die achte
loos doorstoot tot het wezen van de dingen, 
is niet alleen pompeus, maar ook een beetje 
obsceen. Burke had gelijk: “Too much con
cern about life’s foundations, is a sure sign 
of decay.”
[19] Tegenover het verheven uitzeggen van 
datgene waarover men niet spreken kan (of 
enkel onder inachtneming van de grootst' 
mogelijke schroom, bijvoorbeeld ironie), 
tegenover de loodzware ernst van het on
zegbare, tegenover de hoogdravendheid 
kortom, vormt het laagbijdegrondse, het 
oppervlakkige en het banale (van de porno
grafie bijvoorbeeld) een heerlijk tegengif. 
Wat een opluchting te zien hoe de Grote 
Woorden en de Diepzinnige Betekenissen, 
de Grote Onderscheidingen, de Wezens
bepalingen en de Beginselen zich te pletter 
lopen...

Lieven De Cauter

* Voorbeschouwingen bij een ooit te schrij
ven boek: “De consolationepomographiae/ 
Over de troost van de pornografie”. Deze 
tekst die teruggaat op een lezing die ik 
samen met Paul de Vylder op 8 maart 1995 
in het Sint-Lukas Hoger Instituut te Brussel 
gaf, is niet meer dan een voorlopige orde
ning van steekkaarten over het thema, een 
work in progress. Hij vormt een tweeluik 
met zijn tekst.

De stills uit “Die Zaubermiiuse”, “I know 
what girls like”, “China Girls/Parfum 
d’Orient” en “Hot bodies” op de pagina’s 
5,6,7 en 8 werden gekozen door Lieven 
De Cauter en Koen Brams, en gefotogra
feerd door Luc Van Acker.
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Gedesymboliseerde lichamen
drie keer porno voor hetzelfde geld

“Wat het verval van cultuur lijkt te zijn is in 
feite diens komen tot zuiver zelfbewustzijn. ” 
Theodor W. Adomo

1. De elektronische voyeur

Een van de meest opvallende, en daardoor 
sterk becommentarieerde ingrediënten van 
hedendaagse porno is het zogenaamde come 
shot: het tonen van de ejaculatie van de 
mannelijke participant, of van een van de 
mannelijke participanten. Is deze pornogra
fisch obligate geste veelbetekenend? Ik kan 
deze vraag nauwelijks beantwoorden aan
gezien conventies de nare eigenschap heb
ben bepalend te zijn voor de werkzaamheid 
van de code zelf, en tegelijk de virtualiteit 
van hun semantische specificiteit (dat wat 
ze eventueel kunnen betekenen via hun 
differentie) pp te lossen in een concreet 
veelvoud van interpretaties en lezingen. Eén 
semantische verschuiving lijkt mij alleszins 
veelbelovend: wanneer wij het come shot 
vergelijken met datgene wat het voorgeeft 
uit te beelden of te representeren, merken 
we dat het orgasme als moment van genot 
wordt voorgesteld door de objectivering 
van een produktie: zinnelijke ervaring wordt 
gerepresenteerd door een lichamelijke af
scheiding, orgasme wordt zaad.
Misschien vindt u dit een onheuse retori
sche sprong, misschien oordeelt u dat de 
metonymische relatie tussen sperma en ge
not zo evident is dat de termen ‘ervarings
moment’ en ‘representatie door produkt’ 
het mimétisme van de pornografie geweld 
aandoen en dat er tussen beleving en voor
stelling een symbolische streep dient ge
dacht, dat de ervaring die wij benoemen met 
de woorden ‘genot’ en ‘orgasme’ zich slechts 
laat uitbeelden via objecten van voorstel
ling, via objectivaties.
Maar wat dan te denken van de krolse kre
ten, het gehijg en gesteun van de vrouwe
lijke participant of participanten? Wat te 
denken van hun geile gestiek en hun extati
sche mimiek? Waar is het symbolische 
moment in deze symptomatiek? Waar is 
hier de snijlijn tussen het acteren van genot 
en het genot van de actrice?

Is deze afwezigheid van een symbolische 
snijlijn ons zo onverdraaglijk dat wij ze 
vervangen willen zien door een verplichte 
breuk, een conventionele cesuur binnen wat 
wij ondergaan als een onbetamelijke ver
warring tussen werkelijkheid en illusie, tus
sen ervaring en voorstelling? Is dit de para
dox van het come shot, dat wij een tekort aan 
symbolische dimensionering willen opge- 
vuld zien door een concreet shot sperma? 
Stuiten we, met deze paradox, niet op de 
banale maar onvernoemde kant van het 
virtualiseren van de realiteit? Of, in minder 
abstracte termen, is het niet zo dat, nadat wij 
de werkelijkheid geïnstrumentaliseerd heb
ben in een mechanistische produktie- en 
consumptiecyclus, wij nu bezig zijn de er
varing zelf van de wereld te machinaliseren 
in processen die de mediatie (of bemidde
ling door symbolische codes) vervangen 
door digitale ontdubbelingen van die erva
ring zelf? Vinden we in het prothese-karak- 
ter van de netwerken, van de personal com
puter tot de porno-video, het verborgen 
motief achter het come shot? Het come shot 
is immers de digitale coïtus interruptus die 
garant moet staan én voor de voorstelbaar- 
heid van onze ervaring én voor de echtheid 
van het gereproduceerde.
Alle semiotische verglijdingen zijn ironisch 
geladen, de ironie van het gedigitaliseerde 
genot is dat de tentoonstelling van de man
nelijke zaaduitstorting moet functioneren 
als elektronisch pendant van de raadselach
tigheid van het vrouwelijk orgasme. Hier 
draait de voyeur als een tol: hij moet zich
zelf voorstellen als een zaadmachine om 
opgewassen te zijn tegen de voorstelling 
van de vrouw als genotsmachine. In de 
arena van de gedesymboliseerde lichamen 
komt de man slechts aan zijn trekken voor 
zover hij zich objectiveert tot een pseudo- 
biologische prothese van de vrouw.
Over omkering van rollen gesproken!

2. Verstrengelde knieën

In het artikel “The metaphors of Love and 
Birth in Michelangelo ’s Pietàs ” citeert Leo 

Steinberg een anonieme aanklacht tegen 
een kopie van Michelangelo’s piëta van 
1499. De kopie in kwestie was van de hand 
van Nanni di Baccio Bigio en werd geïnstal
leerd in de Santo Spirito-kerk in Firenze in 
maart 1549. De anonymus vaart uit tegen 
ongespecificeerde “vuile en vunzige mar
mers” waarmee hij ook de naakte Adam en 
Eva van Bandinelli viseert die ongeveer 
samen met de kopie van Michelangelo’s 
piëta werden opgesteld. Hij wordt specifie
ker als hij afgeeft op de kopie: “Men zegt dat 
die [kopie] afgeleid is van die uitvinder van 
obsceniteiten, Michelangelo Buonarotti, 
iemand die zich enkel bezighoudt met kunst 
en niet met piëteit”. We mogen vermoeden 
dat de anonieme kwezel uit hetzelfde vaatje 
tapt als Pietro Aretino die vier jaar eerder, in 
1545, de monumentale naaktfiguren van 
Michelangelo’s “Laatste Oordeel” in de 
Sixtijnse kapel had proberen te kleineren 
door hen te typeren als “geschikt voor de 
muren van een bordeel”. Wij weten noch
tans uit de “Vite ” van Vasari dat het vooral 
de jeugdigheid is van de Madonna - zij 
wordt voorgesteld als een jong meisje met 
een naakte volwassen man liggend in haar 
schoot - die voor de preutsheid van som
mige tijdgenoten aanstootgevend was. Trou
wens in een brief van 1537 van dezelfde 
Aretino lezen we dat ook hij deze omkering 
in leeftijd ongepast vond. Maar het is juist 
deze aanstootgevende incongruentie in leef
tijd die in Nanni’s kopie wordt opgeheven 
door de Madonna ouder weer te geven en 
met een gezicht getekend door smart, zoals 
in de middeleeuwse iconografie. Op de koop 
toe heeft het lichaam van de Christusfiguur 
in de kopie niet dezelfde ontspannen en 
erotiserende naaktheid als in de oorspron
kelijke piëta, maar is het duidelijk vertrok
ken door rigor mortis. Wilde onze ano
nieme kwezel dan via de omweg van de 
kopie het oorspronkelijke beeld laken? Dit 
is gissen naar intenties, maar misschien zien 
wij, 20ste-eeuwers, wel een belangrijk sym
bolisch motief over het hoofd dat juist door 
de weergave van de rigor mortis veel pro
minenter aanwezig is in Nanni’s kopie: het 
motief van de over het steunbeen van de 

vrouwelijke figuur opgetrokken knie van de 
mannelijke figuur, in de kopie van Nanni 
nog geaccentueerd door de vast- en omhoog
gehouden knie.
Leo Steinberg noemt dit het motief van de 
slung leg en omschrijft het zo: “Het overge
slagen been is in de 16de-eeuwse kunst 
altijd een teken van echtelijke of seksuele 
vereniging, van seksuele agressie of over
gave. Als een conventioneel teken is het 
zodanig ondubbelzinnig en leesbaar dat 
wanneer een verhaal de niet al te evidente 
afbeelding vereist van een nimf die bemind 
wordt door een paard (zoals dit het geval is 
in de mythe van Philyra en Satumus ver
momd als paard), dat het dan het overgesla
gen been is dat deze boodschap moet over
brengen”. Steinberg staaft deze bewering 
met een veelvoud van iconografische voor
beelden, van goddelijkekoppels zoals Mars 
en Venus, Bacchus en Ariadne, Neptunus 
en Thetis, bijbelse koppels zoals Isaak en 
Rebecca, tot en met lesbische paren en kop
pels in bordeelscènes.
Misschien moeten we onze anonieme 
Michelangelo-hater niet zozeer van icono
grafische blindheid verdenken dan wel van 
contra-reformatorische onverzettelijkheid. 
In ieder geval wijst Steinberg haastig en met 
een overdaad van doorslaggevende eruditie 
op de theologische subtiliteiten die hier in 
het spel zijn. Maar zelfs de meest doorslag
gevende argumentatie, de mystieke allego
rie van Maria als de bruid van Christus, kan 
niet verhullen dat de iconografische typolo
gie van het slung leg-motief teruggaat op 
antieke prototypes. Bij mijn weten is de 
geschiedenis van deze typologie nog niet 
geschreven maar Sternberg citeert zelf twee 
voorbeelden van dit antieke motief: een 
vernield fresco uit Pompéi, voorstellend 
Venus en Adonis, dat naast het motief van 
het liggende mannelijk naakt op de knieën 
van een zittende vrouw, ook het thema van 
een rouwende godin om haar stervende min
naar deelt met Michelangelo’s piëta; het 
tweede voorbeeld komt voor op een ver
gulde bronzen krater uit de tijd van 
Alexander de Grote, gevonden in Dherveni 
bij Saloniki. De reliëf-decoratie op deze
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kratervormige urne is zoals op vele sarcofa
gen Dionysisch: naast de immer voorko
mende dansende nimfen en saters treffen 
we echter, als centraal motief, de uiterst 
zeldzame voorstelling aan van het mystieke 
huwelijk tussen Dionysos en Ariadne en 
deze keer is de iconografie zelfs voor een 
20ste-eeuwer sprekend: Ariadne is zittend 
voorgesteld, gekleed in een lichte sluier, 
een sluier die zij opent in een traditioneel 
bruidsgebaar, ze keert zich naar haar godde
lijke minnaar die, naakt, zijn been over haar 
dij slaat
Eén vraag blijft in deze context overeind: 
waarom behielden de mystieke en humanis
tische allegorieën, met hun seksuele beeld
spraak omtrent vurige pijlen en gloeiende 
wonden, deze zeldzame iconogafie van de 
slung leg in hun vocabularium van de coïtus. 
Het antwoord is ongetwijfeld mythisch en 
de toegang tot deze mythische laag is voor 
Richard Onians een moeizaam proces van 
etymologische reconstructie.
Ik zal Onians’ reconstructie hier niet probe
ren te herhalen of zelfs samen te vatten, hij 
heeft in zijnboek “The Origins of European 
Thought (about the Body, the Mind, the 
Soul, the World, Time, and Fate) ” meer dan 
12 pagina’s nodig-om de mythische beteke
nis van knieën en dijbenen te reconstrueren. 
Laat het volstaan hier te vermelden dat in de 
Indo-Europese talen het woord ‘knie’ (En
gels knee , Iers glun, Latijns genu, Grieks 
gonu, Frans genou) betekenisverwant en 
soms verwisselbaar is met ‘verwekking’, en 
dat zelfs in niet-Indo-Europese talen zoals 
het Hittitisch het woord genu staat voor 
‘knie’ én voor ‘genitaliën’ of zoals het 
Assyrische woord birku staat voor ‘knie’ en 
‘penis’. Analoge verbanden worden gelegd 
met het woord voor dijbeen: ferhur, afgeleid 
van de wortel ‘fe-’, is verwant met fetus, 
fecundus, fémina. Geen wonder dan dat wij 
in de antieke literatuur talloze voorbeelden 
van deze seksuele semantiek aantreffen: wij 
hebben allemaal weet van de geboorte van 
Dionysos uit het dijbeen van Zeus, daarom 
geef ik u nu een Finse variant uit de 
“Kalevala”:
“Ukko de maker van de hemelen 
Stevig wreef hij zijn handen samen, 
Stevig duwde hij ze op zijn knieschijven; 
Zo werden de drie lieflijke [wolk]maagden 
geboren.”
Deze ongeduldige omleiding langs de 
verwevenheid van de erotische iconografie, 
de esoterische allegorie en de mythologi
sche symboliek verbergt slechts één bedoe
ling: uit te komen op het punt waar wij de 
hedendaagse pornografie verlieten, op het 
punt namelijk waar die omschreven werd 
als “de arena van de gedesymboliseerde 
lichamen”. Door te foCuseren op het seman
tische veld van de gesymboliseerde Eros, 
hoop ik de cultuurhistorische contouren van 
dit merkwaardig soort lichamen nauwkeu
riger te hebben getrokken.

3. De dorpsgek van Lapcourt

Een intellectueel is geen pomoshop-eige- 
naar, hij kan zich niet verschuilen achter de 

fataliteiten van vraag en aanbod om zich 
bezig te houden met pornografie. Hij kan 
zich slechts indekken tegen de verachting 
van de moralist door beroep te doen op de 
meest misprezen categorie van de hem toe
geschreven eigenschappen: zijn nieuwsgie
righeid. Zo wordt hij de gekwadrateerde 
voyeur: de loerder die zijn loerlust bevre
digt door de primaire loerder te beloeren'. 
Door zich op een ingenieus schavotje op te 
stellen kan hij zich onttrekken aan het stigma 
van het primitieve Soort lustbevrediging 
waarvoor zijn nog vernuftiger leermeesters 
hem altijd gewaarschuwd hebben.
Zo zou het gesteld zijn met het voyeurisme 
van de intellectueel, moest de gelaagdheid 
van zijn meta-vertogen overeenkomen of 
parallel lopen met een getrapt stelsel van 
moreel besef, een hiërarchische ladder van. 
waarden. Zó zou het inderdaad functione
ren, moest dergelijke ladder aanwijsbaar 
zijn buiten het morsige gebied van duffe 
propaganda, paternalistische juristerij en 
opgegeild moralisme. Buiten de propagan
disten, de paternalisten en de moralisten zal 
ondertussen wel ongeveer iedereen door
hebben dat deze en dergelijke hiërarchische 
ladders autogenérisch zijn, dit wil zeggen 
dat ze voortkomen en opgebouwd zijn uit 
hun eigen aanwezigheid, dat ze hun bestaan 
niet kunnen afleiden uit een of andere die
pere grondlaag of realiteit, dat ze het pro- 
dukt zijn van hun eigen produktie en dat ze 
hun bestaan rekken op basis van commen
taar op commentaar op commentaar.
Want, laten we wel wezen, net zomin als de 
pornografie een meta-vertoog is omtrent 
seksualiteit, net zomin kunnen de ethiek of 
de moraal of het recht of de pedagogiek of 
de agogiek hun meta-talige status over de 
pornografie hard maken, integendeel ze 
bevinden zich, samen met de pornografie, 
op dezelfde talige hoogte, het zijn partners 
in dezelfde onderneming, het zijn mede- 
contractanten in de produktie van een speci
fiek cultuurhistorisch dispositief, een dis
positief dat we aanduiden met het woord 
‘seksualiteit’.
‘Le dispositif de la sexualité’, dé term komt 
van Michel Foucault en vermits het Neder
landse woord ‘dispositief enkel als juri
disch begrip voorkomt, dienen we het hier 
enigszins semantisch te verbreden vanuit 
zijn oorspronkelijk Franse omschrijving. 
“Mécanisme particulier agençant les divers 
organes d’un appareil, ou destiné à produire 
un effet déterminé”, lezen we in het woor
denboek en verwittigd omtrent de organici- 
teit van het apparaat kunnen we beter het 
woord laten aan Foucault om het cultuurhis
torisch karakter van dit dispositief aan te 
wijzen: “Op een dag in 1867 wordt een 
landarbeider uit het dorp Lapcourt aangege
ven; hij is een wat simpele geest die afhan
kelijk van het seizoen nu eens bij de een, dan 
weer bij de andere werkt, zich van wat 
liefdadigheid links en rechts en in ruil voor 
het beroerdste werk in leven houdt en in 
schuren en stallen onderdak vindt; aan de 
rand van een veld had hij van een klein 
meisje een paar liefkozingen weten te krij
gen, iets wat hij al eerder had klaargespeeld, 
wat hij had zien doen en wat rondom hem de 

jongens uit het dorp deden; aan de rand van 
het bos of in een greppel langs de weg naar 
Saint-Nicolas speelden zij ongedwongen 
een spel dat ‘gestremde melk’ (du lait caillé) 
werd genoemd. Hij wordt dus door de ouders 
bij de burgemeester van het dorp aange
bracht, door de burgemeester aan de gen
darmes overgegeven, door de gendarmes 
voor de rechter geleid, door de rechter in 
staat van beschuldiging gesteld en ter be
schikking van een eerste arts gesteld, dan 
van twee andere deskundigen die een rap
port opstellen en het vervolgens publiceren. 
Het belang van dit verhaal? Dat ligt in het 
minuscule karakter ervan; in het feit dat 
deze alledaagse dorpsseksualiteit, deze ui
terst bescheiden genietingen in het struikge
was vanaf een bepaald moment niet alleen 
het voorwerp hebben kunnen uitmaken van 
collectieve onverdraagzaamheid, maar van 
een gerechtelijk optreden, een medisch in
grijpen, een aandachtig klinisch onderzoek 
en een uitgebreide theoretische studie. Het 
belang is dat men van deze figuur, die tot 
dan toe een integrerend deel vormde van het 
boerenleven, de schedel is gaan meten, de 
gelaatsbeenderen is gaan bestuderen en de 
anatomie is gaan onderzoeken om daar 
mogelijke tekenen van ontaarding uit af te 
leiden; dat men hem heeft laten praten; dat 
men hem ondervraagd heeft over zijn ge
dachten, zijn neigingen, zijn gewoonten, 
zijn gevoelens, zijn oordelen. En dat men 
tenslotte besloten heeft, toen hij onschuldig 
aan enig vergrijp was bevonden, er een 
zuiver medisch en wetenschappelijk object 
van te maken - een object dat tot het einde 
van zijn leven in het ziekenhuis van 
Maréville zou worden weggestopt, maar dat 
tegelijk via een gedetailleerde analyse aan 
de geleerde wereld bekend zou worden ge
maakt. Je kunt er op wedden dat tegelijker
tijd de onderwijzer van Lapcourt de kleine 
dorpelingen leerde geen vuile taal te gebrui
ken en niet langer hardop over dat soort 
dingen te praten. Maar ongetwijfeld was dat 
een van de voorwaarden, dat de instellingen 
van weten en macht dit kleine alledaagse 
tafereel met hun plechtig vertoog konden 
bedekken. Onze samenleving - en daarin 
was ze zonder twijfel de eerste in de ge
schiedenis - heeft deze tijdloze daden, deze 
nauwelijks verheimelijkte genietingen-die 
tussen simpelen van geest en bijdehante 
kinderen werden uitgewisseld, bezet met 
een heel apparaat dat vertogen houdt, analy
seert en kennis vergaart.”
Dit pandemonium van stemmen, van 
verbodsbepalingen en aansporingen, van 
metingen en ontboezemingen, van verzuch
tingen en aantijgingen, van obsceniteiten en 
definities, dit ganse pandemonium bepaalt 
op een vreemde en eenmalige wijze datgene 
waarover wij spreken alsof het over een 
natuurlijke of zelfs biologische eigenaar
digheid van het menselijke wezen zou gaan, 
maar dat, bij nader toezien, enkel te begrij
pen is als een machtsdispositief. Dit dis
positief zelf is eerder te besluipen vanuit die 
onophoudelijke en verschuivende veelvor
migheid dan vanuit haar twee meest schreeu
werige gedaanten: het verhaal omtrent de 
repressie van de seksualiteit en de mythe 

van haar emancipatie of bevrijding. Zelfs 
als wij, in navolging van Foucault, macht 
niet louter lezen als een hiërarchisch en 
hegemonistisch repressiesysteem, maar haar 
proberen te vatten als een constant 
fluctuerende verwevenheid van micro- 
processen, dan nog bestaat de kans dat wij 
op het laatste moment de trein missen. Im
mers zelfs indien wij doorhebben dat “Ie 
dispositif de la sexualité” betekent: ‘het 
dispositief genaamd seksualiteit’, dan nog 
is dé kans groot dat wij achter de schermen 
van dit cultuurhistorisch seksualiteitsap- 
paraat een antropologische constante raden, 
een constante die wij dan zouden aanduiden 
met de naam ‘seks’.
Maar op het ogenblik dat wij, gerustgesteld, 
achteroverleunen, gelukkig met de redding 
van het kind én het badwater, sterker nog, 
gerustgesteld door de positionering van het 
kind in zijn badje, berooft Foucault ons 
(weer) van onze gemoedsrust door te ver- 
klarendat er helemaal geen kind in het 
badwater zit: “We moeten ons seks niet 
inbeelden als een autonome instantie die in 
een afgeleide vorm de meervoudige effec
ten van seksualiteit zou produceren langs 
het contact-oppervlak met de macht heen. 
Seks is, integendeel, het meest speculatieve 
element, het meestideële en inwendige ook, 
in een seksualiteitsdispositief dat macht or
ganiseert in zijn greep op de lichamen, hun 
materialiteit, hun krachten, hun energieën, 
hun gewaarwordingen en hun lusten.” 
Ten opzichte van seksualiteit als machtsdis
positief verhoudt zich seks als een zinge- 
vingsprincipe, het is een semantisch vlucht- 

punt waarin de lijnen van de seksuele verto
gen elkaar imaginair snijden. Als dit zo is, 
vraag ik mij luidop af, hoe trekken wij dan 
de semiotische vluchtlijnen vanuit de he
dendaagse porno? Want dit wisten we reeds: 
dat porno de nulgraad van de ‘pomotopia’ 
heeft opgeblazen in een collage van 
heterocliete fragmenten, een onsamenhan
gende verzameling van versneden organen 
en akoestische flarden, “de arena van de 
gedesymboliseerde lichamen”.
Als Adomo en Horkheimer, tenslotte, ons 
nogmaals op het hart drukken dat “de lust 
ontspringt uit vervreemding”, dan moeten 
wij ons opnieuw de vraag stellen wat ‘ver
vreemding’ zou kunnen betekenen, beke
ken vanuit déze hyperreële vivisectie van 
onze eigen seksuele gestiek.

Paul De Vylder

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de 
lezing die de auteur gaf op 8 maart 1995 
in het Sint-Lukas Hoger Instituut te Brus
sel.
De still op pagina 8 werd ontleend aan 
“Die Zaubermause”, de afbeeldingen op 
pagina 9 aan “Histoire de Gouberdom, 
Portier des Chartreux”, opgenomen in: 
“Ars Erotica”, Band 3, Herausgegeben 
von Ludwig von Brunn.
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Stereogrammen en de Parijse politie
of hoe je in drie dimensies voorbij een beeld kunt kijken

f f f f f f f f f f f f f

a a a
a a

Een tekst-stereogram van Dave Thomas

1. The Magic Eye

Men noemt ze ’SIRDS’ (‘Single Image 
Random Dot Stereograms ’ ) of ‘ SIS ’ ( ‘ Sing
le Image Stereograms’) of ook wel eens 
'Hollusions'. Zij raakten bekend toen in 
september 1993 het boek “The Magic Eye " 
verscheen. Nu zijn ze populair, ja een rage. 
Stereogrammen prijken nu zelfs als tombola 
op flesjes Schweppes Tonic: als u na lang 
staren op een bloemetjespatroon een 
driedimensionaal kruis ziet, hebt u gewon
nen. Een stereogram kan heel simpel zijn: 
wat kruisjes en nulletjes of letters op een 
blad waar toch een driedimensionaal beeld 
in verborgen zit - zoals in bijgaand voor
beeld. Of het kunnen de vreemde, gekleurde, 
abstracte beelden zijn waarmee men in pu- 
blikaties als “The Magic Eye” of “Stereo
grams” het 3D-beeld verbergt.
Stereogrammen zijn zo gemaakt dat onze 
hersenen diepte menen te zien in een 
ééndimensionaal beeld. Elk van onze ogen 
zendt een lichtjes verschillend beeld naar 
onze hersenen. Op basis van de afwijkingen 
tussen die twee beelden berekenen onze 
hersenen dan de ‘diepte’. Zeker met een 
computer is het niet moeilijk om een stereo
gram te fabriceren: je neemt een beeld van 
een object en drukt het twee keer boven 
elkaar af als een stippenpatroon, maar met 
een (berekende) verschuiving tussen de in
formatie. Het is precies die verschuiving die 
door het oog als diepte-informatie waarge
nomen wordt. Er bestaat een (relatief) een
voudige truc om het beeld van een SIRD te 
zien (in twee dimensies), zonder je ogen suf 
te proberen instellen op de juiste diépte: je 
kopieert het beeld tweemaal op een transpa
rant, legt die transparanten keurig over me
kaar en verschuift die dan horizontaal een 
paar centimeter tot het verborgen beeld te 
voorschijn komt.

Van Wheatstone tot Julesz

In feite gaat de nieuwste generatie stereo- 
grammen terug op de stereoscopische beel
den die in 1832 uitgevonden werden door 
Charles Wheatstone en die onder meer een 
groot succes waren op de eerste wereldten
toonstelling in Crystal Palace in 1851. Bij 
stereoscopische beelden worden twee licht
jes verschillende beelden door een stereo- 
kijker bekeken wat een indruk van diepte 
veroorzaakt. In een stereogram moetje zon
der kijker met twee ogen een verborgen 
driedimensionaal beeld decoderen dat in 
één beeld verborgen zit. Het is, als je wil, 
gezichtsbedrog in de tweede graad, een ver
borgen illusie.
Bela Julesz, een onderzoeker op het gebied 
van visuele perceptie, was in de jaren ’60 de 
eerste om met de computer 3D-beelden te 
genereren die enkel opgebouwd waren uit 
willekeurige zwart-wit stippenpatronen. Hij 
bestudeerde daarmee onze diepte-percep- 
tie. Omdat zijn stippen geen enkele andere 
informatie (kleur, vorm, perspectief) bevat

ten, was hij zeker dat als zijn proefpersoon 
het verborgen beeld opmerkte, die ook de 
3D-illusie zag. In een artikel uit maart 1962 
- “Automatic stereoscopic presentation of 
functions of two variables” (“Bell System 
Technical Journal ”, 41}- toonden Julesz en 
zijn collega Miller aan dat enkel op basis 
van stereopsie - de beeldverschuiving tus
sen twee verder identieke beelden - Onze 
hersenen besluiten de voorgestelde voor
werpen of tekens dan maar in drie dimensies 
te zien. Maar terwijl Julesz en Miller hier de 
theoretische basis legden voor de latere sing- 
le image-stereogrammen, lieten zé hun 3D-. 
stippenbeelden nog op de traditionele ma
nieren bekijken: met een stereokijker of 
rood/blauw anaglyfisch brilletje. Pas rond 
1990 begon men de eerste single image- 
stereogrammen of SIRDS te ontwerpen. Al 
snel werden ze een rage in de V.S. die 
dankzij het boek “The Magic Eye” ook 
Europa in de ban heeft gekregen.

Wall- or cross-eyed

Bij het bekijken van stereogrammen moetje 
je ogen niet scherpstellen op het vlak van het 
beeld maar op een punt dat (afhankelijk van 
de berekeningswijze) er meestal dubbel 
zover voorbij ïigt. Een eenvoudige truc be
staat erin om op een stereogram een glazen 
plaat te leggen en j e ogen scherp te stellen op 
je eigen spiegelbeeld. Dat gaat enkel bij 
zogenaamde wall-eyed-stereogrammen, de 
meest voorkomende soort. Er bestaan ech
ter ook cross-eyed-stereogrammen (en zelfs 
combinaties van beiden) waar je je ogen 
moet scherpstellen op halve afstand, dus op 
een punt dichter dan de eigenlijke afbeel
ding.
Toch lukt het niet iedereen om de driedimen
sionale beelden te zien: Richards ( “Experi
mental Brain Research”, 10, 1970) deed 
een onderzoek met 150 studenten van het 
Massachusetts Institute of Technology en 
merkte dat “.. .about 4% of the students are 
unable to use the cue offered by disparity, 
and another 10% have great difficulty and 
incorrectly report the depth of a Julesz figure 
relative to the background.” Geen gevoel 
voor stereopsie hebben blijkt erfelijk te zijn. 
U mag het echter niet te vlug opgeven: het 
kan tot een maand duren voor je ogen en 
brein geoefend zijn om drie dimensies te 
zien in een stereogram! Dit spel-element, 
het mysterie van het ‘zien’ van het verbor
gen driedimensionale beeld heeft zeker veel 
bijgedragen tot de recente hype.

2. De metafysica van de Parijse Sûreté

In het midden van de 19de eeuw was de 
beroemdste politie ter wereld niet de LAPD, 
Miami Vice of de jongens van Hill Street. 
Zelfs niet Scotland Yard, dat slechts in 1829 
gesticht werd. Het belangrijkste politiekorps 
uit de vorige eeuw was de Sûreté, de Parijse 
politie, met grote namen als Fouché (de 

politieminister die het Directoire, consul en 
keizer Napoleon, Louis XVIII, opnieuw 
Napoleon en opnieuw Louis XVIII zonder 
problemen overleefde - onder meer dankzij 
zijn bezwarende poiitiefichiers') en de be
roemde Vidocq.
In “Graham’sMagazine”vanhetjaar 1841 
verscheen Edgar Allan Poe’s eerste 
detectiveverhaal “The Murders in the Rue 
Morgue C. Auguste Dupin - de allereerste 
fictieve detective (Oedipos niet mee- 
gerekend) - filosofeert daar als volgt over de 
methodes van deParijse politie: “Vidocq 
for example was a good guesser, and a 
persevering man. But... he erred continually 
by the very intensity of his investigations. 
He impaired his vision by holding his object 
too close. He might see, perhaps, one or two 
things with unusual clearness, but in so 
doing, he necessarily, lost sight of the mat
ter as a whole. Thus there is such thing as 
being too profound. Truth is not always in a 
well. In fact, as regards the more important 
knowledge, I do believe she is invariably 
superficial. The depth lies in the valleys 
where we seek her, and not upon the 
mountain-tops where she is found. ...By 
undue profundity we perplex and enfeeble 
thought...”
Ontdekken (bijvoorbeeld de sleutel voor 
een moord) is kijken. Maar niet te dicht bij 
je neus. En niet te intens. Diepzinnigheid, 
stelt Poe, is ongewenst. De waarheid zit 
altijd aan de oppervlakte verborgen. De 
meest beroemde toepassing van Poe’s kri
tiek op de. Parijse politie is natuurlijk zijn 
derde (en laatste) detectiveverhaal, het vaak 
becommentarieerde “Purloined Letter”. 
Daar zit de gestolen compromitterende brief 
van de koningin niet verborgen in één of 
andere ingenieuze schuilplaats zoals een 
matras of een holle stoelpoot (waarde Parijse 
politie hem zoekt) maar ligt hij open en 
bloot (zij het binnenste buiten) op de schouw 
van de minister die hem gestolen heeft. Het 
is ook in die “Purloined Letter” dat Poe 
zich vrolijk maakt over de dwaze manier 
van kijken van de Parijse prefect G.: 
“‘Perhaps it is the very simplicity of the 
thing which puts you at fault,’ said my 
friend.
‘What nonsense you do talk!’, replied the 
Prefect,, laughing heartily.
‘Perhaps the mystery is a little too plain’, 
said Dupin. ...’A little too self-evident.’” 
Het kan vreemd lijken maar ondanks Lacan, 
Derrida, Milner, etcetera heeft de “Purloined 
Letter” - en de drie Dupin-verhalen in het 
algemeen - niet de aandacht gekregen die 
het verdient. Misschien is het mysterie er
van “a little too plain, a little too self- 
evident”. Want Poe formuleert hier - onder 
het mom van zijn afkeuring van de Parijse 
politie - niet alleen een aanval op politie
praktijken maar evenzeer, of meer, een kri
tiek op de hele westerse metafysica met zijn 
hang naar pseudo-diepzinnigheid. En Poe 
doet dat lang voor Nietzsche, Wittgenstein, 
Lacan of Derrida zich waagden aan kritiek 

op de filosofische Vidocqs die de waarheid 
zoeken in matrassen en holle tafelpoten. De 
oplossing voor het raadsel, stelt Poe, ligt aan 
de oppervlakte. De oppervlakte is betekenis
vol, niet de diepte die alleen bestaat in het 
hoofd van een Parijs prefect of een westers 
filosoof.

Gezichtsbedrog

Maar Poe gaat vérder (en daar heeft Lacan 
in zijn beroemd “Séminaire sur ‘La lettre 

.volée’” natuurlijk de aandacht op geves- 
tigd). Niet alleen ligt dé oplossing aan de 
oppervlakte, ze ligt in de orde van de beteke
naars, van de gebruikte elementen: de brie
ven op de schouw in de “PurloinedLetter”, 
of de willekeurige stippen in de 3D-testen 
van Julesz, of de letterpatronen in boven
staand tekst-stereogram. Een element krijgt 
betekenis - niet door de relatie met enig 
dieperliggende waarheid - maar door de 
ordening, herhaling, verschuiving van de 
elementen aan de oppervlakte. Het 3D-ef- 
fect ontstaat niet door het bekijken van twee 
lichtjes verschillende beelden die de weer
spiegeling zijn van een bestaand driedimen
sionaal object - zoals in de stereokijker van 
Wheatstone (in feite het visueel equivalent 
van het ‘Idee’ van Plato), maar gewoon door 
de verschuiving van op mekaar lijkende 
stippen aan de oppervlakte van een stereo
gram.
Elk stereogram is dan ook een “Purloined 
letter" (vaak ‘letterlijk’: letters, tekens, 
woorden zijn omwille van hun eenvoud de 
meest gebruikte ‘verborgen’ 3D-beelden). 
En er zijn dan ook twee manieren om een 
stereogram te lezen. Die van de perverse 
politieprefect G. die maanden zoekt voor hij 
het beeld ziet, of die van de no-nonsense 
detective Dupin die de twee beelden over 
mekaar legt, ze eventjes verschuift, en hop 
daar is het mysterie. Niet in de holheid van 
de driedimensionale illusie, maar gewoon 
àan de oppervlakte: in de ordening van de 
stippen of beeldpunten.
Toch moeten wij de Parijse politie iets toe
geven: de grote aantrekkingskracht van een 
stereogram ligt niet in het verborgen beeld, 
maar in de truc, de handigheid, de ascese, de 
extase, de quasi-mystische onthechting die 
nodig is om het beeld in drie dimensies te 
‘zien’. Elk mysterie, elke diepzinnigheid, 
elke penetratie van het grote geheim is na
tuurlijk seksueel gekleurd. (Nergens is dat 
duidelijker dan bij de neoplatonici of mys
tici voor wie het ontsluieren van het verbor
gen mysterie in hoge mate een seksuele 
activiteit was). Een stereogram bekijken is 
dan ook een vorm van profane mystiek en/ 
of (maar dat is hetzelfde) seksuele activiteit. 
Driedimensionale beelden zoeken in stip
pen is een mysterieuze, libidineuze activi
teit voor stereopsie-lijders.

Mare Holthof
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Het obscene van een ladder
over een mobiele tentoonstellingsruimte, genaamd [De ladder van] Pontormo

‘‘En hebben je leraren er ook op gewezen 
dat wij, de toneelspelers van vandaag, tot 
die doorlatendheid niet meer in staat zijn? 
Dat onze gebaren alleen nog naar onszelf 
wijzen in plaats van naar een ruimte gin
der?”
PeterHandke,in: “DasSpiel vomFragen”

1.
Pontormo mag dan misschien een stug, aso
ciaal karakter hebben gehad, hij is toch zo 
gul geweest ons tal van sublieme schilde
rijen en fresco’s te schenken. Had hij nu 
geleefd, hij zou ze misschien hier, in deze 
mobiele ruimte, hebben tentoongesteld. Op 
een paar van die schilderijen, bijvoorbeeld 
op zijn fresco’s voor het Galluzo Kartuizer
klooster in Firenze, prijken zowaar zelfs een 
aantal ladders. Het was hem dus niet te min 
ook dit soort dingen aan de blik van het 
publiek prijs te geven. Maar de vraag die 
zich specifiek hier, in deze mobiele 
tentoonstellingsruimte, aan ons opdringt, is 
of hij ook een schilderij van zijn eigen 
ladder zou hebben gemaakt? Zou hij zonder 
meer aan om het even wie ook die ladder te 
kijk hebben gesteld die naar zijn zolder
atelier leidde en die hij eigenzinnig omhoog- 
trok wanneer hij bij het werken niet ge
stoord wilde worden (en dat wilde hij in 
principe nooit) ? En zou hij het bovendien op 
prijs hebben gesteld dat men een publieke 
tentoonstellingsruimte uitgerekend naar die 
eenzelvige ladder van hem durfde te noe
men?
Het lijdt weinig twijfel dat het antwoord op 
beide vragen negatief zou uitvallen. Die ene 
ladder van hem zou hij in ieder geval nooit 
geschilderd hebben. Die diende juist om 
niet gezien te worden, om zich ermee aan 
elke blik te onttrekken. Die fungeerde let
terlijk en figuurlijk als een sleutel waarmee 
je de deur achter je kunt dichtdoen en zo’n 
sleutel gooi je nu eenmaal best niet te grab
bel. Dat daarenboven een paar noorderlingen 
het in hun hoofd halen een publieke ruimte 
te noemen naar dit discrete middel waarmee 
hij zijn intimiteit wilde waarborgen, zou 
Pontormo pijnlijk misplaatst en wellicht 
zelfs ronduit obsceen hebben gevonden. Dé 
man kennende/ zou het hem hoogstwaar
schijnlijk dermate woedend hebben gemaakt 
dat hij zijn ladder eens en voorgoed zou 
hebben ingetrokken om de wereld voortaan 
geen schilderij van hem nog waardig te 
achten.

2.
Het is trouwens nog lang niet zeker dat 
Pontormo het hierbij niet bij het rechte eind 
zou gehad hebben. Zit er niet inderdaad iets 
obsceens in de naam waarmee deze ruimte 
zich publiekelijk afficheert? Precies het in
strument waarmee iemand zich van de bui
tenwereld afschermt, wordt hier tot uithang
bord gekozen om naar het publiek toe te 
stappen. Met die verwijzing naar Pontormo’s 
ladder lijkt het wel alsof men hier, bij alles 
wat men in die ruimte tentoonstelt, ook 
datgene openbaart wat zich per definitie aan 
elk tentoonstellen onttrekt, meer bepaald 
het soort intieme privé-moment van de kunst 
(haar ‘kunstjes’ bijvoorbeeld die zij liever 
achter gesloten deuren uithaalt). En het is 
moeilijk ongevoelig te blijven voor de sub
tiele maar onmiskenbare agressie die daarin 
schuilgaat. Want precies wanneer men iets 
uit de strikte privé-sfeer voor de voeten van 
het publiek werpt, kan het moeilijk anders 
dan geprofaneerd en verkracht worden. Nie
mand heeft tenslotte ook maar het minste 
uitstaans met de manier waarop bijvoor
beeld een Pontormo zijn schilderijen maakt. 
Hij wil uiteraard wel dat zijn schilderijen 
worden gezien, maar dan inderdaad alleen 
zijn schilderijen. De rest is voer voor een 
obscene sensatiezucht die achter de scher
men wil kijken om de schilderijen te ont
maskeren, om te laten zien dat zij niet méér 
zijn dan een scène vol pretentieuze schijn
bewegingen waarachter een al te banale, 
prozaïsche waarheid zich krampachtig poogt 
schuil te houden.
De naam van deze tentoonstellingsruimte, 
“[De ladder van] Pontormo”, laat dóór
schemeren dat er, naast alles wat er te zien 
is, ook nog iets méér en iets anders te bele
ven is, een misschien wel ultieme waarheid 
die ze, om waarschijnlijk duistere redenen, 
liever verborgen wil houden. Al dan niet 
bewust lijkt die naam dus te veronderstellen 
dat de kunstscène die zich hier aandient, wel 
degelijk ook effectief zo’n verborgen waar
heid zou bezitten; dat daarenboven die kunst 
tot die ultieme, achter haar scène verborgen 
waarheid te herleiden zou zijn; en dat ten
slotte daarom haar scène letterlijk als ‘scène’, 

als ‘maskerade’ zou kunnen worden ontze
nuwd. Dit kluwen van verdoken suggesties 
krijgt inderdaad een obsceen karakter wan
neer men er bovendien van zou uitgaan dat 
die ultieme waarheid over (en dus achter) 
die scène toch nog op scène te brengen is; 
dat men dus zijn pretentie om het ontoonbare 
te tonen ook werkelijk op scène waar kan 
maken.
“[De ladder van] Pontormo” suggereert 
letterlijk niets ongetoond te laten. Hij toont 
ons ‘Pontormo’ of wat daarvoor staat: de 
tentoongestelde kunst; én hij toont ons wat 
die kunst achterhoudt, haar (achter haar 
ladder) geheim gehouden intimiteit, haar 
plaats van ‘oorsprong’ waar men suggereert 
een voor haar ultieme, alles ontmaskerende 
verklaring te zullen Vinden. Die ladder toont 
ons het zichtbare én het onzichtbare, of 
exacter: zij toont ons het onzichtbare van 
het zichtbare.
In die zin houdt die titel ons voor alles te 
tonen op de manier waarop ook een porno- 
foto alles toont. Zo’n foto pretendeert im
mers de mens te laten zien zoals hij zich 
voordoet én zoals hij ‘het doet’ zonder zich 
nog voor te doen. Hij houdt ons voor dat er 
zoiets als het ultieme is én - daarin ligt het 

. specifiek obscene - dat dit ultieme aanwijs
baar, toonbaar, binnen handbereik ligt. De 
pomofoto is een beeld dat in de radicale zin 
niets suggestiefs meer wil hebben omdat het 
voorgeeft datgene wat doorgaans enkel 
wordt gesuggereerd, nu rechtstreeks, on
verbloemd aan onze blik aan te bieden. Dit 
totale en in dit opzicht zelfs totalitaire beeld 
pretendeert het taboe als zodanig en dus. 
alles te tonen. Hier lijkt niets zich nog aan. 
het gezicht te onttrekken, hier is het beeld'in 
alle betekenissen van het woord vol. , '

3.
[De ladder van] Pontormo is in die zin - 
misschien ook wel door zijn mobiele karak
ter - een volstrekt volle, totale en totalitaire 
tentoonstellingsruimte. Met andere woor
den: een obscene ruimte. Zo gesteld, wordt 
Pontormo’s woede dan ook meer dan be- 
grijpelijk. Wat voor reactie kan men immers 
anders van hem verwachten, wanneer hij 
zijn naam zo schaamteloos verbonden ziet 
met die typisch moderne obsceniteit van 
ons?
Want dat zijn onze moderne beelden inder
daad in hoge mate: van reclamepanelen tot 
journaalbeelden, van magazinefoto’s tot 
filmshots, alle houden ze ons voor zich door 
geen grenzen te laten gezeggen en ons het 
ultieme te kijk aan te bieden. Telkens weer 
wijzen de beelden iets aan dat ons zoge
naamd ontsnapt of verborgen zou zijn ge
bleven en dat we nu, dankzij die beelden, 
eindelijk kunnen ontdekken. Telkens weer 
suggereren-die beelden ons dat er een ladder 
was die we niet hadden opgemerkt terwijl 
zij ons juist tot de verborgen kern van de 
zaak kon brengen. Obsceen is dat gesugge
reerd wordt dat ze de ladder die ons tot 
buiten haar grenzen bréngt, binnen haar 
grenzen toch in beeld kan brengen en, met 
haar, ook de waarheid waarheen zij ons zegt 
te brengen. Obsceen is de pretentie haar 
verborgen, niet te ensceneren waarheid toch 
zelf op scène te kunnen brengen en zo
doende haar ultiem naakte waarheid voor 
het voetlicht te kunnen gooien. Waarmee ze 
de schamele naaktheid van haar eigen 
scenische karakter loochent en voor haar
zelf en de buitenwereld verborgen houdt dat 
ze de waarheid achter haar scène helemaal 
niet kan tonen, al was het maar omdat er in 
het geheel niet eens zo’n waarheid is.
Terwijl we dan naar die ladder kijken en 
denken dat zij ons tot voorbij de scène kan 
voeren om zodoende nu reeds het teken te 
zijn van de ultieme ontmaskering van de 
scène, merken we niet dat die ladder enkel 
en alleen tot het strikte scènebeeld behoort. 
We merken niet dat die ladder alleen een 
listige truuk van de scène zelf is om haar 
ultieme moment tot in het oneindige op té 
schorten. Met onze open blik op die ladder, 
zien we niet dat er absoluut geen enkele 
ladder is die ons tot voorbij Pontormo zou 
kunnen brengen om zo tot in zijn artistieke 
zolder door te dringen. Elke getoonde lad
der, elke getoonde zolder houdt zich op vóór 
Pontormo, vóór en dus binnen het beeld en 
de scène, genaamd ‘Pontormo’, en is dus 
principieel niet in staat de waarheid achter 
dat beeld te achterhalen, al was het maar 
omdat er zich daar überhaupt geen waarheid 
- en zelfs geen leugen - bevindt.

4.
En toch mag Pontormo, in zijn overigens 
terechte woede, nu ook weer niet denken 

alle gelijk aan zijn kant te hebben. Precies 
iemand als hij kan het beter achterwege 
laten ons hier de les te komen spellen aange
zien we hem, in onze moderne obsceniteit, 
allesbehalve ongehoorzaam zijn.

* Wie anders zou ons immers die fascinatie 
hebben geleerd voor datgene wat aan een 
beeld ontsnapt en er toch de essentie van 
vormt? Wie anders zou ons erop hebben 
gewezen dat een beeld maar een beeld is 
dat, wanneer het zichzelf respecteert, zich
zelf ook moet ontmaskeren? We hebben het 
misschien in de tijd dat die schilder dit tot 
leidraad voor zijn kunst nam, niet goed 
begrepen - of we zijn het in de loop van de 
geschiedenis zeer gauw weer vergeten - 
maar het is precies Jacopo da Pontormo, de 
voortrekker van de 16de-eeuwse Italiaanse 
maniëristen, die er als één van de eersten 
uitdrukkelijk van uitging dat een kunstwerk 
en een beeld méér hadden te zijn dan alleen 
maar kunstwerk of beeld. Dat een schilderij 

; niet zonder meer een autonoom in zichzelf 
sluitend leven leidde, maar gespannen stond 
op datgene wat principieel niet in zijn beeld 
te vangen» te concipiëren was, De klassiek 
renaissancistische visie zag het kunstwerk 
nog als een autonome, in zichzelf rustende 
harmonie die in die hoedanigheid het 
mimetische beeld vormde van de harmonie 
die aan de; basis van de natuur lag. Het 
maniërisme daarentegen ging ervan uit dat 
die mimesis pas naar de natuur kon verwij
zen door op een of andere manier in het 
eigen vel te snijden of zichzelf te buiten te 
gaan. De natuur, de werkelijkheid, het zijn 
(of hoe men het verder ook mag noemen) is 
nu eenmaal geen beeld maar iets dat voorbij 
het beeld ligt en waartegenover elk beeld in 
principe tekortschiet. De mimesis moet dan, 
ook, aldus het maniërisme, in haar beeld dit 
tekort als zodanig aan de orde stellen; zij 

. moet zich centreren rondom datgene wat 
principieel aan haar mimetisch beeld- 
vermogen ontsnapt. Pas op die manier kan 
zij aangeven dat de werkelijkheid waarnaar 
zij verwijst, niet is zoals zijzelf (dat zij geen 
mimesis, geen beeld is), maar echt, het ‘zijn 
zelf.
Voor Pontormo (en de - evenals hij, platoons 
geschoolde - andere maniëristen) is die 
werkelijkheid de Idea: de ideële, eeuwige 
realiteit waarvan het aardse, het materiële 
slechts een afspiegeling, een mimesis is. De 
kunst is de hoogste vorm van dit aardse, 
omdat haar materiële voorkomen reeds de 
schoonheid van het ideële laat dóórscheme
ren. De kunst heeft door dat zij slechts 
materie is die haar essentie van hogerhand 
moet ontvangen en dat zij dus in wezen 
teruggaat op een ‘ontvangenis’, op een 
concetto, op de ‘conceptie’ van een (ideëel, 
goddelijk) concept. Precies door in haar 
beelden altijd ook te tonen dat er iets meer 
zou moeten worden getoond (door bijvoor
beeld de figuren die slangachtige draai te 
geven die hen boven hun eigen vorm doet 
uitstijgen, zoals bij de zogenaamde figura 
serpentinata) verwijzen ze naar het hogere 
dat zich buiten, en boven hen bevindt.

5.
Dit hogere, dit ideële waarin de werkelijk
heid en haar mimesis zich vroeger nog sa
men gefundeerd konden weten, is - sinds we 
modem zijn geworden - onherroepelijk te-, 
loorgegaan. Die rationele grond die men 
zolang God heeft genoemd, is voorgoed 
doodgegaan. We zijn weliswaar meer dan 
ooit mimetische wezens geworden, ons voor
stellingsvermogen kent letterlijk geen gren
zen meer, maar dat we de dingen en de 
werkelijkheid zouden voorstellen zoals die 
zijn, mogen we voortaan eens en voorgoed 
vergeten. Onze beeldcultuur is zelfs juist zo 
‘oneindig’ kunnen worden omdat niets 
reëels, niets echt werkelijks haar nog gren
zen oplegt. We kunnen ongeremd alles uit
beelden en alles is ook effectief tot beeld 
geworden, precies omdat inderdaad niets 
nog echt is.
Die teloorgang van elk reëel fundament 
voor onze beelden over de werkelijkheid, 
die grondeloze, anarchische oneindigheid 
die voortaan aan de mimesis moet worden 
toegekend, zal de moderne mens dan ook de 
grond van onder de voeten wegslaan. Het 
trauma dat hem hierbij treft en de angst die 
zich tot diep in zijn bewustzijn ingraaft, 
zullen zo overweldigend zijn dat hij ze en
kel meester zal kunnen door ze te verdrin
gen of, straffer nog, te loochenen. Hoewel 
zijn beelden onherroepelijk zijn losgeslagen 
van de realiteit, zal de mens er zich toch, 
sterker dan vroeger nog, aan moeten vast
klampen omdat hij nu eenmaal niets anders 
dan die beelden meer heeft. Zijn beeld

cultuur zal zich dan ook al vlug ontwikkelen 
tot een ware beeldmanie. De verdrongen 
motor achter die manie zal evenwel meer 
dan ooit een (in wezen nostalgisch) verlan
gen naar de echte realiteit zijn.
Onze moderne beeldcultuur heeft dan ook 
in de grond een erg slecht geweten: hoe 
kwistig zij er ook mee omspringt, in feite 
houdt zij helemaal niet van haar beelden. Ze 
wil vooral voorbij die beelden. Ze wil in elk 
beeld dat ze toont, dit beeld tegelijk breken, 
ontmaskeren, het aan diggelen slaan, om 
doorheen de scherven van dit beeld de naakte, 
ultieme, echte werkelijkheid te tonen.

6.
Van Pontormo heeft onze beeldcultuur het 
idee geërfd dat een beeld zichzelf moet 
overstijgen om de realiteit als zodanig te 
beogen. Maar in tegenstelling tot Pontormo 
kan onze moderniteit dit beeld op geen 
enkele manier nog overstegen weten in een 
‘realiteit’.'Zeker niet in een ideële, maar 
evenmin in een materiële, concrete realiteit: 
sinds Kant, van wie wij pas de volle (want 
eindige) moderniteit hebben geërfd, besef
fen wij maar al te goed hoe radicaal eindig 
onze greep op de wereld is, nu blijkt hoe wij 
nooit aan het beoogde reële obj eet, das Ding 
an sich kunnen toekomen. Zo ook schiet 
elke mimesis, elk beeld daartegenover on
vermijdelijk tekort.
Dit tekort dat het beeld zo wezenlijk treft, 
kon Pontormo in zekere zin nog als zodanig 
affirmeren. Dat het beeld de realiteit niet 
toonde, was uitgerekend zijn ultieme 
waarheidsgarantie. Dat het tekortschoot, was 
juist de zin van dat beeld want het gaf op die 
manier het transcendente karakter aan van 
de werkelijkheid waarnaar hef verwees. 
Wanneer na de dood , van God dit beeld 
volstrekt aan zichzelf alleen wórdt overge
laten, is het zelfs niet eens meer in staat zich 
gekoesterd te weten in een verre, afwezige 
werkelijkheid (zoals bij Pontormo nog het 
geval was). Het zal dan ook voor dit onder
tussen modem geworden beeld oneindig 
veel moeilijker - zoniet onmogelijk - wor
den om zijn tekort als zodanig te affirmeren. 
Niets zal het tekort van het beeld nog weten 
op te Vangen, tenzij dit (aan zijn eigen 
afgrondelijk tekort overgelaten) beeld zelf. 
In zijn verhouding tot dit tekort zal het dan 
ook geneigd zijn de gemakkelijkste weg te 
kiezen, namelijk die van de loochening. Het 
beeld zal de ultieme of exterieure waarheid 
waarnaar het verwij st en waarvoor het zich
zelf als beeld moet opgeven, niet elders dan 
in zichzelf kunnen situeren. Het zal iets uit 
zijn eigen ‘scopische’ veld tot ultieme, 
exterieure waarheid moeten promoveren, 
om er zijn eigen tekort (het schamele van 
zijn eigen ‘louter beeld’-zijn) achter te ver
bergen. Het zal, bijvoorbeeld, zijn hele beeld- 
veld herleiden tot een doorgaans liever ver
borgen gehouden detail dat, eenmaal in het 
licht gesteld, het hele beeld relativeert, ont
maskert en zo toch tot iets ultiems, iets 
‘reëels’ terugvoert.
Dit laatste komt, zoals reeds mocht blijken, 
neer op de structuur van de obsceniteit. Het 
moderne beeld moet zonodig alles ontmas
keren, om te verbergen of te loochenen dat 
er helemaal niets te ontmaskeren valt. Het 
moet zonodig elk masker en elk beeld aan 
diggelen slaan om te verdonkeremanen dat 
er alleen maar masker, alleen maar beeld is. 
Wat niet betekent dat een houding die toe
geeft dat er niets anders dan beeld en masker 
is, niet óók een obscene geste zou zijn. In dit 
geval zou het beeld zelf tot ultieme realiteit 
zijn verheven en het probleem dus zijn ‘op
gelost’, dit wil zeggen: geloochend. Wat de 
moderne obsceniteit verdonkeremaant, is 
niet zozeer het imaginaire aspect zelf van 
haar beelden, als’ wel het radicale tekort 
daarvan. Zij verdonkeremaant het feit dat 
het beeld nooit aan zichzelf toekomt - hoe 
men dit ‘zichzelf of die identiteit verder 
ook denkt (als beeld of als realiteit). Het 
obscene koestert de illusie dat het beeld aan 
zijn identiteit toekomt, dit is - in het geval 
van onze moderniteit - aan die zogenaamd 
getaboeëerde realiteit achter haar voorstel
ling die niet kan en niet mag worden voor
gesteld en die, als men dat toch doet, de 
ultieme, naakte waarheid aan het licht brengt.

7.
Moet uit dit alles dan worden besloten die 
fameuze ladder, wegens haar apert obsceen 
karakter, uit de hier opgestelde mobiele 
tentoonstellingsruimte te verwijderen? Heeft 
onze kritiek haar dermate ontmaskerd dat 
zij onhoudbaar is geworden?
Zo’n besluit mag misschien logisch klin
ken, maar het zou al even obsceen zijn als
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die ladder zelf. Ook dit zou immers even
zeer een poging zijn om, op deze scène hier, 
het problematische van die scène op te los
sen en dus te loochenen. Hoe woedend 
Pontormo ook zou zijn op die noorderlingen 
die zijn ladder profaneren door haar als 
affiche voor het publiek te grabbel te gooien, 
hij zou zich, precies omwille van de moder
niteit waarin hij moet fungeren, aan die 
profanatie en aan dit publiek moeten wagen. 
Om de eindigheid en het tekort van de 
mimesis waarin we onszelf en de wereld 
gestalte geven te affirmeren, is er ons, 
modernen, immers niets anders gegeven 
dan die grondeloze, nooit aan zichzelf toe
komende scène van beelden. Die beelden 
vallen niet samen met zichzelf maar met de 
verwijzing die ze zijn. Ze verwijzen niet 
alleen - en dit tot in het oneindige - naar 
andere beelden, maar ook naar iets buiten 
hen, iets waarvan ze zouden willen dat het 
de realiteit is maar dat enkel een radicale 
afwezigheid van realiteit is. Die afwezig
heid, dit buiten hamert hardnekkig door in 
het tekort dat elk beeld constitueert, al wordt 
dit ook noodzakelijk door elk beeld ver
drongen.
Een juiste houding tegenover dit tekort is 

aan het mimetische wonder dat de moderne 
mens is, niet gegeven. Hij wordt voortdu
rend tot de obsceniteit verleid om het pro
bleem van zijn mimesis of zijn ‘scène’, op 
die scène zelf, eens en voorgoed op te lossen 
en merkt daarbij niet dat die scène zich juist 
daardoor maniakaal tot in het oneindige 
verderzet. Hij merkt niet op dat elk ultiem 
beeld, dat die beeldenvloed wil stopzetten 
om eindelijk eens te tonen wat het te zeggen 
heeft, die vloed alleen maar aanwakkert. 
Een juiste, onwankelbaar trefzekere hou
ding tegenover het obscene dat elk modem 
beeld besluipt, is de moderne mens niet 
gegeven. Het is hem niet gegeven de lad
ders uit zijn ‘ Pontormo ’s' of uit om het even 
welke van zijn andere ‘scènes’ te verwijde
ren. Die ladders zijn, omdat we modem zijn, 
onmiskenbaar door een obsceniteit bedreigd, 
maar de geste die hen uit het beeld verwij
dert is het daarom niet minder.
Die ladders kunnen dus maar best in beeld 
blijven. Ze tonen misschien hoe elk beeld 
uit zichzelf weg en naar iets anders toe wil 
kruipen, maar niet zonder ook aan te geven 
(en daarin ligt hun moderniteit) hoe onmo
gelijk dit is, dit wil zeggen hoe radicaal de 
einder, de eindigheid van dit scènebeeld is. 

Die ladders moeten het moderne beeld open 
houden, zonder daarbij te suggereren dat er 
een verborgen zolder achter hun scène zou 
zijn. Ze moeten het beeld open houden op 
zijn openheid als zodanig, op het feit dat het 
niet sluit in zichzelf en evenmin in iets 
anders. Het moderne beeld sluit in zijn on
eindige openheid; het is eindig omwille van 
zijn (zich telkens weer, oneindig herhalend) 
onvermogen in zichzelf te sluiten.
Die ladders op- en afgaand, krijgt het beeld 
misschien de kans, niet zozeer buiten zijn 
grenzen te geraken, maar tegen die eigen 
grenzen aan te botsen, om zo te merken dat 
de andersheid waarnaar het niet kan ophou
den te verwijzen, enkel het teken van zijn 
eigen eindigheid is - een eindigheid 
waartegenover het zich dan ook nooit zal 
kunnen verhouden als tegenover iets dat 
volledig het zijne is.
Zo’n ladders staan op de rand van het ob
scene, dit is op de rand het middel bij uitstek 
te worden waarmee de mens zich zijn ein
digheid restloos weet toe te eigenen, dit wil 
zeggen te loochenen. Een eventuele kans 
niet in het obscene te vervallen, bestaat er 
misschien in om dit obscene de ladders 
zodanig op en af te laten lopen dat het zich. 

in de oneindige ruimte van het beeld, aan 
zichzelf vergaloppeert en zo nooit aan zich
zelf weet toe te komen.
Misschien gebeurt dit ooit in deze tentoon
stellingsruimte. Misschien gebeurt het nu.

Mare De Kesel

De auteur las deze tekst voor op 26 april 
1995 tijdens de opening van [De ladder 
van] Pontormo, de mobiele tentoonstel
lingsruimte van de Koninklijke Acade
mie voor Schone Kunsten, Academie- 
straat 2, 9000 Gent, 09/223.81.02. [De 
ladder van] Pontormo presenteerde tot 
dusver oud en nieuw werk van enkele 
oud-studenten van de academie en een 
project van Andreas Brehmer. Op 19 
oktober gaat de eerstvolgende tentoon
stelling met werk van Mike Metz van 
start.
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Dagboek
In de loop van 1993 verbleef HugoDebaere 
(°1958, Gent) twee maanden in Krefeld in 
het kader van het uitwisselingsproject 
“Transfer”, een initiatief van de Vlaamse, 
Waalse en Nordrheinwestfaalse gemeen
schap. In zijn ongebruikelijk atelier - een 
“petikanenkot” in de Krefeldse zoo - legde 
hij niet alleen de basis voor enkele sculptu
ren (waaronder “Neus van Afrika” en 
"Kolo"), hij hield er ook een dagboek bij 
waaruit we hier postuum een fragment 
publiceren. Het is onmogelijk om uit te 
maken of de auteur deze publikatie op prijs 
zou gesteld hebben, zeker is dat er evenmin 
argumenten voor het tegendeel voorhan
den zijn. Voor de publikatie van dit in
tieme, persoonlijke document pleit alles
zins het inhoudelijkeprogramma: een zorg
vuldig en radicaal onderzoek van de blik. 
Bij de reproduktie van het dagboek is zo
veel mogelijk getracht het oorspronkelijke 
karakter te bewaren. Slechts enkele teke
ningen en schetsen werden weggelaten en 
de redactie bleef beperkt tot het hoogst
noodzakelijke.

Op 3 maart 1993 start ik dit oneigenlijke 
dagboek, omdat het misschien nooit een 
dagboek wordt. Ik ben geen schrijver en 
mijn werk is vooral plastisch gericht. Als ik 
maar vormen kan maken ben ik gelukkig. 
Denken heeft iets schrikwekkends - in je 
eigen gedachten verstrengeld raken. Die 
verstrengeling heeft ook nog zo’n uitge
sproken karakter. Het beeld is zingevend, 
ook al valt er niks over te vertellen. Ik heb 
het reeds twee dagen ijzig koud. Is dit een 
nieuwe ziekte. Moet ik nieuwe energie uit 
mezelf putten om deze nieuwe omstandig
heden te beheersen, of moet ik energie put
ten uit deze nieuwe omstandigheden om me 
opnieuw levenslustig te maken. Het schrij
ven is een koortswerende activiteit. Gaan
deweg möet ze aan het papier blijven kle
ven, knopen en gekrulde zenuwen ontspan
nen. De zwarte inkt moet de bitterheid lich
ten.

04/03/1993 Het pelikanenkot is mijn 
nieuw onderkomen. Ze hebben voor mij 
plaats geruimd. Ze mogen nog niet volledig 
buiten blijven, en hebben een gedeeltelijk 
opgewarmd hok. Ik sta er versteld van hoe 
exotische dieren deze kou trotseren. Mijn 
hok is opgewarmd en als ik. wil kan ik ook 
nog naar buiten. Momenteel hoor ik vogel
gezang in het hok naast het mijne. Het lijkt 
wel Afrikaanse muziek. Ritmisch en geva
rieerd volgen de tonen elkaar op. Verschil
lende stemmen naast elkaar vullen elkaar 
aan. Ik hoop dat ik dit gezang nog te horen 
krijg. Misschien moet ik zelf muziek mee
brengen om hun reacties te testen. Het is net 
alsof de klank in de romp geproduceerd 
wordt. Er is een volledige overgave van het 
lichaam aan de klank. Hij is eerlijk en komt 
van binnen uit.

Ik wenste dat ik hetzelfde kon. Mezelf in dat 
gebalde moment totaal uitdrukken. Alles in 
functie daarvan organiseren. Onbedacht
zaam mezelf zijn, produceren vanuit het 
totaalgevoel. Instinctief en noodzakelijk. 
Beheerst zonder bedachtzaam te zijn. Bin
nentreden in het mechanisme, weg van de 
oppervlakte. Het lichamelijke niet als huid 
maar als leven, als vitaliteit... als dwang... 
als noodzaak. Een verhaal dat begint aan het 
einde van je kennis en aan het begin van je 
mogelijkheden. Mijn nieuwe leefomstan
digheden als bewoner van de zoo stellen 
voor mij alles in vraag. Alles lijkt van Vooraf 
aan opnieuw te moeten gebeuren. En eigen
lijk zou iedere situatie dit moeten uitlokken. 
Wil het voor jou betekenisvol zijn. Steeds 
opnieuw verdwazen (verstommen) en deze 
angst ervaren. Ik moet mijn ervaringen be
nutten om ze te leren vergeten. Het lopen 
verleren en opnieuw leren gaan om nadien 
weer te lopen, enzovoort... Hoe kun je deze 
angst uitdrukken. Hoe kun je steeds nieuw 
opnieuw zijn zoals voordien zonder dat daar 
enige tijd aan kleeft. Het lichaam en zijn 
eigenschappen...

Bij de apen heb ik opgemerkt dat de jonge
ren iets zorgeloos hebben, iets opgewekts. 
De anderen stralen iets droevigs uit (pessi

mistisch). Ze lijken zich blijkbaar bewust 
van de absurditeit van het bestaan. Ze zijn 
onvrij niet enkel omwille van hun gevan
genschap maar ook omwille van hun 
‘condition’. De mens heeft steeds de hoop 
vrij te zijn. Momenteel voel ik mij een 
beetje als een zwaarmoedige aap die naar 
deze zorgeloze jeugd uitkijkt. Vandaag wou 
een grote orang-oetang mij met een stuk 
groenté bekogelen. Het was merkwaardig 
hoe zijn bewegingen niet te voorzien waren. 
Zonder een oog aan mij te schenken was hij 
blijkbaar volledig met mij bezig. Plots wierp 
hij met een zwaaibeweging het stuk kool in 
mijn richting waarna hij me een hele poos 
bleef aankijken. Hoe hij met zijn blik de 
diepte, die ons scheidde, namat. Zijn ge
zicht vertoonde een vreemde uitdrukking, 
bijna glimlachend. Alhoewel ik vermoed 
dat hij door die agressie zijn lippen lichtjes 
optrekt waardoor je een schijn van glimlach 
krijgt.
Een meldenswaardig feit is dat de apen (de 
gorilla’s althans) zich regelmatig met hun 
urine inwrijven. En hun stront opeten na die 
met hun hand opgevangen te hebben. Met 
het ouder worden krij gen gorilla’ s en orang- 
oetangs een bijna onwezenlijk lichaam. Bij 
de orang-oetangs is het iets meer karikatu
raal. Ze zijn ook iets zwaarmoediger in hun 
bewegingen. Bewegen zich ook dichter te
gen de grond. Soms slepen ze zich enkel. 
Hun bewegingen zijn log en soepel tegelij
kertijd. Alsof hun bewegingen zich willen 
ontdoen van dat lichaam. De orang-oetang 
heeft twee vreemde ooglappen waar ik geen 
verklaring voor heb.
Het lijkt me onhandig. Maar hij heeft geen 
vijanden meer en hoeft ze dus ook niet meer 
te zien. Het is wel intimiderend als hij voor 
je staat. Hij wordt er massiever door. Zijn 
soepele bewegingen verhullen zijn kracht. 
Maken hem onpeilbaar; Bij de volwassen 
gorilla worden alle vormen in zijn lichaam 
uitdrukkelijk. Als waren ze eraan toege
voegd. Zijn attitude is er een van één en al 
bevestiging. Ernst, hij lacht nooit en wordt 
zelden vertederd. Zijn tegenvoeter lijkt het 
minder ernstig te nemen. Zijn lichaam maant 
hem aan tot relativeren. Met zijn gedrochte
lijk lichaam moet hij de dingen wel verzach
ten. De kwabben rondom zijn hoofd en nek 
wijzen hem terug. Zodat hij niet te hoog
moedig wordt. Zijn tegenhanger daarente
gen geniet van een glimmende borstkast. 
Die aan alles behalve aan een aap doet 
denken. Men zegt toch ook dat iemand met 
veel haar op zijn borstkast een aap is. Mooi 
gladgeschoren mannenlichamen. Zijn glim
mende borstkast heeft ook iets weeks. Als 
hij zich strekt, voel je de huid over de ribben 
verschuiven, als iets wervelloos. Het eerst 
zo stoere wordt plots kwetsbaar. De gorilla 
beseft ook dat hij kwetsbaar is. Achter die 
mannelijke onverzettelijkheid schuilt reeds 
sensuele weekheid. Wat eerst de tastzinnen 
afschrikt, trekt ze plots dubbel aan. Het 
gevoel tegen deze weke warmte verpletterd 
te worden. In zijn grootheid toont hij zijn 
kleine kanten. In zijn beestheid schuilt ook 
een mens die hij kost wat kost wil uitdruk
ken. Al moest hij er door ophouden aap te 
zijn.
Land(dieren)bewoners zijn meestal vreemd- 
soortiger dan lucht- en zeewezens die het 
zich wellicht niet zouden kunnen veroorlo
ven zonder onvermijdelijk naar beneden te 
stuiken of te zinken. Meestal perfect ge
stroomlijnd. Aerodynamika waar de mens 
nu pas aan toe is. Voor de rest heeft de 
landbewoner blijkbaar plezier in een be
paalde gedrochtelijkheid. Deze onvolko
men beweger is een onvolmaakt denker 
geworden. Alles lijkt erop dat hij zichzelf 

niet wil aanvaarden. Water en lucht zijn 
bepalender voor het lichaam dan land. Deze 
bewoner heeft bijna zelf zijn wijze van 
bewegen moeten uitvinden. Hij kan er geen 
vrede mee nemen.

05/03/1993 Bij het dier is de uitgestoten 
klank bijna een afbeelding van zichzelf. Een 
moulage van zijn binnenste (innerlijk).
Belgen zijn- meer genuanceerd dan Duit
sers, maar daarom ook minder duidelijk. 
Mijn nieuwe leefsituatie accentueert mijn 
meerduidige en contradictorische gevoe
lens.
Wat ik opmerk, is dat de dieren hier enorm 
bewust zijn van uw aanwezigheid. Mis
schien begrijpen ze wel beter wat uw aan
wezigheid hier voor hen betekent, omdat ik 
begrijp wat hun aanwezigheid hier voor mij 
betekent. Misschien zou ik bestialer moeten 
worden om mij beter te kunnen inleven. Ik 
heb alvast een baal stro naar binnen gehaald. 
Als ik ze openstrooi, breekt het misschien 
ook de kou van het beton.
Een opening naar die ongekende wereld 
moet ik vinden. Een gevoel waarmee ik me 
kan verzoenen. Beelden zijn het produkt 
van een constante identificatieproces. 
Zuivere vormen ten opzichte van fantaisis- 
tisçhe vormen. Deze zonder verklaring. Het 
fantaisistische bij vogels is zoals sieraden 
bij ons. Het verandert niks aan de essentie 
van de vorm.
Een gorilla en een zeehond troosten elkaar. 
Gorilla’s kijken elkaar zelden aan. Ze voe
len elkaar aan... Kijken is een uitdaging. 
Voor de rest lijken ze in zichzelf geïsoleerd. 
Ze communiceren weinig verbaal. Alles 
blijkt geweten. Waar communiceren wij 
eigenlijk over. Soms zijn er stiltes die ze 
heel aandachtig beleven. Met het vallen van 
de nacht wordt het hier ook stiller waardoor 
de weinige klanken ook meer betekenis 
krijgen. Het is net of ze bij die stiltes - 
niemand beweegt dan nog - heel diep na
denken. Maar ze mogen niet nadenken, 
waarop ze de stilte dan maar verbreken. Ze 
kijken elkaar zelden aan, maar ze kijken ook 
zelden naar elkaar. Dat weten ze. Ze nemen 
de omgeving waar, zonder zich op iets te 
concentreren. Ze zijn volledig op het mo
ment gesteld.
De neushoorn is ongelooflijk archaïsch, de 
milleniums liggen als dikke lagen op zijn 
lichaam, en hebben er zijn ogen bijna volle
dig achter verdrongen. Hij ziet nog verre 
vage beelden. Het leven draagt hij binnenin. 
Veel moet het zijn want zijn romp staat er 
gezwollen van.

06/03/1993 Aap zegt aap, vogel zegt vo
gel, mens zegt mens.
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Orang-oetangs zijn eenzamer dan gorillas, 
De gorilla beweegt met veel vertoon. Zijn 
tegenhanger geeft eerder een vermoeide 
indruk. Maar zijn traagheid en lenigheid 
stemmen perfect overeen. Zijn bewegingen 
werpen hem op zichzelf terug. Hij beweegt 
in zichzelf. Alles gebeurt in vertraging. Zelfs 
de kwiekere kleine heeft reeds de neiging 
zijn moeder na te bootsen. Zijn blik lijkt 
verveling uit te stralen. Zijn heen en weer 
bewegen in zijn kooi lijkt ook doellozer. 
Onze aanwezigheid schijnt hem veel meer 
te hinderen dan de gorilla’s. Regelmatig 
werpen ze een blik in uw richting maar 
worden nadien opnieuw volledig door hun 
activiteiten opgenomen. De grote gorilla 
kijkt meer naar het publiek maar ogen
schijnlijk roert het hem minder. Verschil
lende malen heb ik de grote orang-oetang in 
zijn betonnen bomen zien turen naar een 
mogelijkheid om uit zijn kooi te komen. Bij 
de gorilla’s heb ik dat nog niet waargeno
men. De gorilla is levenslustig en opge
wekt.

\

W0/7/

Denken over werk met video. Vroeger idee 
met omgekeerd dak van een hut hernemen. 
Close-up opnemen van dieren (vooral ge
zichten...), daartussen opnames van mezelf 
(gezicht). Als inwoner van de zoo. Ze moe
ten u aankijken of beginnen aan te kijken... 
De ogen, de blik, het ogenblik. (Close-ups 
nemen op het t.v.-scherm en ook afspe- 
lep...)

07/03/1993 Oren.

( 7—— F
/ A. — I.5
Hout / mest / wol...
Oren gemonteerd op de stokken van het 
omgekeerde dak. Voor het bouwen van het 
dak hoofdzakelijk stokken gebruiken waar
van de schors voor het grootste deel door de 
dieren is afgeknaagd...
Naast het kijken ook het horen, ook het 
ruiken met de onderste hoop mest.
De blik zou moeten afwisselen met vage 
(floue) eventueel zelfs aftastende beelden 
maar ook in close-up... De oren op de 
stokken gemonteerd als antennes... Het 
geheel lijkt op een radarsysteem... van een 
primitieve soort. Het gaat over al datgene 
wat we ‘zelf niet kunnen opvangen... We 
zien de blik maar niet het kijken. De fixatie 
van de blik, het moment waarop de ogen 
kruisen is een houvast. Deze houvast kaatst 
je in jezelf terug. De rest van de beelden 
zouden tastend, onzeker moeten zijn. De 
blik doordringt je, maar het zijn jouw tast
zinnen, gevoelens die aangesproken wor
den. Op het moment van de fixatie vervaagt 
al de rest daarrond. Het is een moment van 
concentratie. Op het moment van de blik 
wordt ook alles stil, niets beweegt nog. De 
blik is ook moeilijk te verdragen. Langdu
rige fixatie wordt beklemmend. Angst. Bij 
het dier bemerk je heel goed hoe verschil
lend de blik kan zijn. Maar de blik is altijd 
wild. Kun je niet zoals handelingen, hou
dingen, enz. culturaliseren (cultiveren). Hij 
wordt naargelang bepaalde omstandighe
den geëist of ten strengste verboden enz... 
Het neerkijken als onderdanigheid, of het 
fixeren bij berisping. Als je iets te weten 
wilt komen, kijk je ook in de ogen van die 
persoon om hem te dwingen. De blik is een 
instrument binnen de machtsverhoudingen. 
Je kunt de blik niet cultiveren, maar je kunt 
hem ook niet verbergen. Bij het dier kun je 
ook heel goed merken dat de blik een 
moulage is van de ziel. (Zo ook bij de mens 
trouwens.)
Op zondag is er veel volk, ze hebben me 
terug in mijn kot gejaagd.
Op het moment van de blik wordt alles stil, 
niks beweegt nog in je buiten die accumula
tie van trillingen die de intensiteit opvoeren. 
Deze vragen om een ontlading. De sprong 
of de vlucht. Het leven is een opeenvolging 
van korte momenten die bij elkaar gehou
den worden.
Kijken, springen, doden, eten zijn wezen
lijk van elkaar verschillende dingen. Niette
genstaande het feit dat men dit als één bewe
ging ziet, bij een aanvallend dier bijvoor
beeld. Op die wijze ziet men alles in functie 
van een daad.
Het oprispen (trillen) van de huid, het rot
eren van de oren, het verdraaien van de 
neus, het (fonkelen) van de ogen. Alles wijst 
op een intense waarneming van de omge
ving, gewaarwording van de omgeving.
Alert voor de minste prikkel. Het dier heeft 
geen organisatie van de omgeving, enkel 
een onderlinge organisatie. Ze organiseren 
zich om zich tegen de omgeving te beveili
gen. Wij organiseren de omgeving (bijna 
om ons tegen onszelf te beveiligen). Het 
dier begeeft zich in een permanente duister
nis. Een permanente wildernis. Leeft op de 
rand van orde en wanorde. (Verwarring.)
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Al deze bladzijden die ik hier neerpen, die
nen op een heel vrije wijze geïnterpreteerd 
te worden. In mijn poging contacten te leg
gen, laat ik mijn gedachten de vrije loop als 
een eb en vloed van gevoelens, stemmingen, 
intuïties...
Van deze desoriëntatie gebruik maken om 
alles verder te ontregelen, te ontrafelen. 
Door eb en vloed komt het water ook in 
contact met het zand. Streelt het zoals uw 
gedachten en (object). Alles wat ik niet kan 
begrijpen, omringt mij zoals een nacht, een 
chaos. De dag is onbegrijpelijker dan de 
nacht. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, 
omringt mij zoals een dag.
De blik is een moment van verstomming. 
Zeer intense confrontatie met het zelf. Zoals 
reeds gezegd werpt de blikje op jezelf terug. 
Het is een onveranderlijke ervaring. Maar is 
de blik ook geen binnentreden in de ander. 
Misschien in de mate dat die blik een 
moulage is van de ziel. Of is de blik enkel 
een kruisen. Het is in ieder geval weder
zijds. Een ontmoeting. Wanneer je blik deze 
van een dier kruist, ontstaat er een commu
nicatie die een fysisch contact teweegbrengt. 
Dé blik wordt tastzin, er is geen aanschou
wen meer (observatie). (Ik heb het gevoel er 
nog steeds niet uit te komen.)
Er is communicatie zonder dat er eigenlijk 
communicatie is. Het zegt iets over jezelf 
maar buiten iedere bevattelijkheid om. Het 
gaat naar vóór de communicatie terug.
De blik zegt eigenlijk weinig, en nochtans is 
het de meest geconcentreerde, meest essen
tiële vorm van communicatie (meest di
recte). We zijn de blik verloren. Misschien 
hebben we niet eens meer die intense blik 
die een dier heeft. Onze blik is een karika
tuur van de werkelijke blik. Inzicht daarin 
zou ons veel vertellen over onszelf. De 
ontzetting die de blik veroorzaakt, is mis
schien wel een gevolg daarvan. Een dier dat 
zichzelf in de spiegel ziet, raakt ontzet door 
die afwezigheid waar wij zo vertrouwd mee 
zijn. Wij leven in een permanente afwezig
heid. We kijken naar het spiegelbeeld der 
dingen.
Daarnet hebben ze mij een hoop olifants- en 
neushoommest geleverd. Ik kan ze niet uit 
elkaar halen behalve misschien qua grootte. 
Het zijn bollen van circa 12 à 15 cm diame
ter. Velen zijn onderaan en bovenaan 
afgescheurd als kwamen ze uit een keten. 
Stro, gras en stukjes hout zijn in elkaar 
gekoekt met een donker vel rond. Het is 
alvast nauwelijks of zelfs onmogelijk te 
modelleren materie. Voor het modelleren 
van werkstukken zal ik verder moeten zoe
ken.

Werk herdenken met twee Afrikafiguren. 
Tekening op de grond met keutels van een 
olifant. Voor de tekening op de grond heb ik 
tussen de 50 en 100 meter nodig.

Halssnoeren in de ruimte hangend. Hals
snoeren voor olifanten.

Het dier leeft in een verduisterd universum 
van irrationele krachten.

09/03/1993 VandaagbenikmetMevrouw 
Thiel en Tommy koeiemest gaan halen. Het 
was een hele gebeurtenis, met een mede
werkster van de Kulturamt deze klus te 
klaren. Ze is heel openhartig en behulp- 
zaam. Ik ben pas na drie uur terug in de zoo 
aangekomen. Mijn atelier ginds is verschrik
kelijk klein, ik heb er nog niets gedaan en 
het staat al bijna volledig vol.

Een valies in de vorm van een neushoorn- 
kop om overal je weg door te banen, 
gevlochten riet met mest dichtgemaakt 
om je door de wereld een weg te banen.
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Koeiemest om je door de wereld een weg te 
banen.
Een dier weet zich naar de blik te richten. Bij 
ons spelen de oogleden bij de uitdrukking 
een grote rol, bij een dier is dit veel minder 
waarneembaar. Hier speelt vooral de inten
siteit van de blik. Zo heb ik bij een jonge 
tijger gemerkt dat toen ik in zijn ogen begon 
te kijken zijn blik steeds intenser werd zon
der dat aan de vorm van zijn oog maar iets 
veranderde. Op het cruciale moment is hij 
platter gaan liggen en beginnen blazen. 
Zonder de kooi ware het misschien ook het 
moment van de sprong geweest. Of de vlucht. 
Voor het dier is in deze situatie de vlucht 
geen oneer. Bij veel dieren is de blik vurig. 
Kuddedieren (herten, antilopen...) hebben 
steeds opengesperde ogen. Toch is het geen 
dwaze of geterroriseerde uitdrukking. Ver
schrikking in hun blik is ook enkel in de 
intensiteit waarneembaar. Krokodillen heb
ben een onwaarschijnlijk onwezenlijke blik. 
Er is geen énkele uitdrukking in hun blik te 
lezen en toch doet dit niets af aan de inten
siteit van de blik. Een dier leeft in termen 
van intensiteit, wij leven in termen van 
nuanceringen (uitdrukkingen). Bij een dier 
is er een verticale spanning bij de mens een 
horizontale. De mens is een anecdotisch 
wezen. De aap is het meest aan de mens 
verwant. Hij sleept zijn ape(vacht - mantel) 
met zich mee. Vooral de orang-oetang is 
daar een goed voorbeeld van.
Afrikanen hebben zich ook in hun eigen 
traditie vemesteld. (Machtsverhoudingen, 
families, etnische groepen... gewoontes, 
taboes... hypocrisie is éven aanwezig als in 
het westen...)
Bij dieren is de kracht onpeilbaar. Zo hoorde 
ik dat de schouder van een verzorger werd 
afgerukt door het gebit van een kameel. Niet 
ver van mijn kot staan de kamelen. Reus
achtige dieren zijn het. Na een paar dagen 
had ik reeds de indruk (gerechtvaardigd) dat 
de oudste mij reeds herkende. Bijna iedere 
maal dat ik voor zijn terrein stilhoud, nadert 
hij mij. Hij tracht zo dicht mogelijk te ko
men met zijn drieledige lippen die steeds 
onder het schuim staan. Zijn kop is zeer 
massief. Hij zendt nauwelijks waarneem
bare fluitsignalen uit. Niettegenstaande het 
feit dat dit dier me heel erg aantrekt, durf ik 
het nauwelijks aan te raken. Hij zit constant 
zijn schuim te herkauwen. Trage soevereine 
bewegingen heeft hij. Waarom boezemen 
deze dieren zoveel ontzag in. Hij is de enige 
die de woestijn aankan (één van de weini
gen). Het onmetelijke waar je in Afrika zo 
vaak mee geconfronteerd wordt. Hij ziet 
voorbij de horizonten waar je geen weet van 
hebt. Hij leeft voorbij tijd en ruimte. Ver
liest zijn haar als hij het niet meer nodig 
heeft en laat het weer aangroeien als het 
terug nodig is. Ouder worden kent hij niet, 
enkel het moment van het bezwijken en het 
sterven. Schreien doet hij zoals iedereen als 
hij ten einde krachten is. Hij levert zich aan 
zijn oprechte gevoelens over.

10/03/1993 Evenals gisteren werk ik van
daag verder aan mijn (Afrikareiziger).

Ik zou er graag allerlei dierlijke - hier in de 
zoo gevonden - elementen in verwerken. 
Pluimen, haren...
Vandaag heb ik van één van de verzorgers 
gehoord dat ik voor hen (de verzorgers 

etc...) niet zo welkom was in de zoo. Ze 
hebben voor mij onder andere twee vogels, 
die de kou niet al te goed verdragen, buiten
gelaten. Het ijs is hier en daar wel wat aan 
het breken.
Om terug te komen op de blik. Ik heb 
gemerkt dat de oogleden wel meewerken bij 
de uitdrukking. Er is wel weinig oogwit te 
merken. Enkel bij het verdraaien van de 
ogen, denk ik, In ieder gevat speelt bij de 
communicatie de uitdrukking weinig rol, 
maar vooral de intensiteit. Wat zeg ik hier 
toch allemaal. De ogen van de neushoorns 
lijken op ogen die veel geweend hebben. 
Zwaar en opgezwollen. Bleek en getrokken.

11/03/1993 Vandaag lijkt alles gericht te 
zijn-op de officiële verwelkoming door de 
burgemeester. Ze hebben mij zelfs uit mijn 
atelier gehaald om zeker te zijn dat ik het 
niet zou vergeten. Ik moest mij gaan verkle
den, etc... Nu zit ik hier thuis te wachten tot 
ze me komen halen. We worden tot deze 
avond in beslag genomen.

12/031993 De blik is harder dan een 
steen. Hij beroert je zonder dat je precies 
weet wat er in je omgaat...
Een tijd zonder tijd (tijdloze tijd)...
Vandaag heb ik mijn Afrikareiziger voor 
een groot deel in mest gestoken (combinatie 
van koeiemest en olifantsmest). Het was 
prachtig weer, echt lente, het breekt de een
zaamheid wat. Contact heb ik daar niet. Het 
ijs is wel wat gebroken, ik kan wel dingen 
bekomen, maar dat is het dan oók geweest. 
Deze avond is het heerlijk fris weer. In de 
zoo is het stil - enkel de dieren hoor je. Maar 
niemand loopt nog rond. Ik heb al een paar 
maal de leeuwin horen brullen. Ik denk dat 
ze dit gehuil met heel haar romp voort- 
brengt. Als de ezels schreien is het echt een 
hartverscheurend schouwspel. Ze staan er 
steeds wat ongelukkig en koppig bij. Hun 
kop wat naar beneden hangend. Net alsof ze 
kou hebben. Ik geniet van het vallen van de 
avond en de rust. De kameel ruikt naar 
urine. Je ruikt het reeds van ver. In de verte 
hoor ik het mooie gezang van de vogels die 
naast mij zaten maar die enige dagen gele
den naar buiten gebracht werden. Het begint 
echt donker te worden, j ammer. De zonson
dergang had langer mogen duren. Nu wor
den de dieren ook rustig. Zou er geen gevaar 
meer dreigen? Tijd om ook te vertrekken. 
Nog even stilstaan bij de kamelen, mijn 
aanwezigheid hindert hen niet. De grote 
kameel (kaait steeds traag zijn hals, en blijft 
me dan lang aankijken. Zou ik ook een geur 
hebben, allicht wel. Maar voor ons speelt 
die geen rol meer. Het doet me denken aan 
de burgemeester van Krefeld die door een 
walm van parfum was omgeven. Misschien 
zou dit de kamelen aan het schrikken bren
gen. Je zou wel voor minder.

Bestaat de blik zonder je ervaring (als zijnde 
wezenlijk jezelf). Zoals ook de scheppings
drang aan alle ervaring voorafgaat. Kunst 
die naar die voorervaringse scheppingsdrang 
teruggaat. Zoals de blik die naar de 
voorervaringse existentie teruggaat. Kunst 
en de blik verenigen in die gemeenschappe
lijke onmiddellijkheid (vergelijkbaar met 
een soort vóórbewustzij nsleven...).Jevoe- 
len voelen, je zien kijken. Bij de blik op het 
moment dat de ogen kruisen, krijg je die 
weerkaatsing waardoor je doorheen de an
dere jezelf voelt. Het kunstwerk moet het
zelfde provoceren, bewerkstelligen.
Het werk met de Afrikavorm, zoals het er nu 
uitziet, wordt tegen mijn hoofd gedrukt 
(voorhoofd).
Hoofd in twee gespleten...

14/03/1993 Daarnet stonden twee pelika
nen mij op deze bijna perfect symmetrische 
wijze aan te kijken...

19/03/1993 Ondertussenzijnervijf dagen 
voorbij. Het werk met de Afrikaman is 
veranderd. .. .ondersteboven gedraaid met 
neus naar boven.
Alsof ze omvergevallen was.

werk met het skelet van een borstkast als 
beschutting... Beschutting voor de reiziger. 
Bij de maquette een kleine kameel zetten, 
om de schaalverhouding te bepalen, alsook 
de context.

13/03/1993 Vandaag heb ik de hele dag 
gewerkt aan mijn Afrikareiziger, om hem 
uiteindelijk volledig te veranderen.

20/031993 Denken over een volledig in 
hout (takken) opgehangen borstkastskelet. 
Wankele spanningin de ruimte ophangend...

AA

Een hanekam, of een kus op mijn neus. 
Momenteel ben ik wel ver van de zoo. Heb 
er reeds twee dagen niet meer in rondgelo
pen. Zelfs de kamelen een eindje verder 
trekken mijn aandacht niet. Enkel de ezels 
waar ik voorbij moet, komen nog even naar 
een wortel schooien met hun steeds vrien
delijke, droevige blik en hun stoffige, droge 
vacht. Een beetje houterig. Je zou er snel een 
affectieve band mee kunnen hebben. Ze 
hebben iets menselijkers dan pony’s. De 
blik van een paard is harder, afstandelijker. 
Een ezel heeft iets stunteligs en grotesks. En 
de schuchtere pelikanen met hun vreemd 
gekwek, steeds in koor en als tegen elkaar 
geplakt... Nu ik opgeslorpt ben door dat 
werk heb ik geen oog meer voor iets anders. 
Als je met je werk bezig bent, is er niks 
anders meer. Alles errond wordt zwart, als 
een blik.

Met dank aan de familie en vrienden van 
Hugo Debaere
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(Entr’Acte 2)
zojunit/m 3 september

Opening
vrijdag zo juni Lÿ.OO uur

grote projectruimte

Bill Viola, ‘Stations’, 1994
collectie The Bohen Foundation

kleine projectruimte

Job Koelewijn, ‘Blow’, 1994/95

omtrent de collectie

Vrijheid, ruimte en licht
de ‘Nul’- en 'Zero'-beweging uit de collectie

prentenkabinet

El Lissitzky
typo. grafisch werk uit de collectie

camera obscura

Signalement, 1963
programma o.a. over de ‘Zero’-beweging

Lezingen•

do. 6 juli 20.00 uur
Marcel Dekker over Job Koelewijn 

do. 31 augustus 20.00 uur
Els Barents over Bill Viola

Entice ƒ!. 7.50: reserveren geweust 040-755275

ULTIMA THULE
De Stite van ^et Einde deel 2

Vier exposities in i 9 9 5 :

ESTHER JISKOOT 
MARIA SEREBRIAKOVA

VINH PHUONG 
YVONNE TRAPP

Tweede expositie:

MARIA SEREBRIAKOVA
16 juli tot 13 augustus en iö sept, tot 1 oktober

Opening zondag 16 juli/ 17.00 uur.
Bij de expositie verschijnt een publicatie 
en wordt èen Multiple vitgebracht .

Stichting ULTIMA THULE*

Pieter Nieuwlanbstraat 23c 1093 XJ Amsteram 
telefoon 020 - 693 95 58
Open van woensdag t/m vrijdag 14.00 - 18.30 uur 
en op afspraak

Internationaler 
kunstmarkt

wWltple
Grafiek Sculpturen Objecten

M u I t i m e d i a a I Project

Vlaanderen en Nederland
In de Ban van de Biennale van Venetië

exposities
t/m zondag 20 augustus

historische documentaire expositie

De Biennale van Venetië 1895-1995
visuele installatie

Among Others... Onder Anderen
Vlaams-Nederlandse expositie in Venetië van de curatoren De Baere en ter Braak

c a t a I o g u s

In de Ban van de Biennale van Venetië
ad ƒ22,50

1 t/m 511 1995 in Düsseldorf

Messet Düsseldorf
Basis für Business

Nadere inlichtingen, voorverkoop kaarten en catalogi:

SPEYBROUCK BVBA
Ottergemse Steenweg 5 ■ B-9000 Gent • Tel.: (09) 2450168 • Fax: (09) 24350169 

openingsuren van 1 juli t/m 21 augustus 

maandag t/m zaterdag 10.00 -17.00 uur

zondag 13.00-17.00 uur

N NES 45 1012 KD AMSTERDAM TELEFOON 020 622 90 14

vlaamsFgltyrealgeytrEond
VI • 64 DeXitte, Raaf. * jubraguste 1995



“Het is beeldende kunst, want je kijkt
kunstenaars op televisie

ernaar.”

I

Luc Tuymans

Z.D.F., 1988

1.
“Ik zit te schilderen en Puck zit aan tafel, of 
we kijken naar die heerlijke televisie, naar 
dat fijne ding, want dat is ‘n Vondst, een 
Schepping, een grote Schepping. Laatst was 
Atje Keulen-Deelstra aan het rijden en dan 
zie je die vrouw scherp door de bocht gaan 
en dan wordt dat in het langzame beeld 
herhaald en dan komt er een ontroering over 
me, weetje dat. Die vrouw gaat heel scherp 
door de bocht, met een grote verbetenheid, 
dezelfde verbetenheid waarmee ik zit te 
schilderen, en dan, zegt zo’n geweldige 
vrouw ook nog op de t.v.: ik rijd voor mijn 
kinderen en voor mijn man en voor mijn 
huis. Weetje wat dat is, ze wil je laten zien 
wie ze is. Het is een soort afrekening. Ik 
herken dat. Ik denk dat wat ik doe als schil
der ook een afrekening is. Dat je dan toch 
van niks begonnen bent, dat je ‘t met je 
nagels uit de straatstenen hebt moeten halen 
en dat je ‘t toch brengt tot dit. Ik heb het 
allemaal zelf gedaan. Ik heb het jongetje 
waargemaakt dat zo liep te dromen vroeger, 
liep te zwerven. Die heb ik waargemaakt. Ik 
betrap me erop dat als ik achter zo’n ezel zit 
en ik zit een beetje te kijken naar wat ik 
gedaan heb en als ik dan iemand hoor aan
komen, dat ik dan gauw moet gaan schilde
ren. Ik wil niet betrapt worden als iemand 
die blijkbaar niets doet. Ik wil schilderend 
worden aangetroffen.”

2.
Televisie is een alwetend medium. Met 
welke vraagje ook geconfronteerd wordt in 
de loop van een dag of de loop van een 
leven, zet de beeldbuis aan, zap langs alle 
kanalen en gegarandeerd heb je binnen een 
uur, ten laatste na een week het antwoord 
gehoord én begrepen. De “schilder, teke
naar en Amsterdammer” Melle (de man die 
zijn werk met zoveel stijve pikken kruidde) 
is alvast een aantal inzichten rijker: hij kijkt 

- naar een schaatswedstrijd en begrijpt plots 
niet alleen waarom hij zelf schildert, maar 
ook wat voor beeld hij wil dat de buitenwe
reld van hem krijgt. Op televisie kun je je 
laten zien zoals je gezien wilt worden. Nie
mand is ‘slachtoffer’ van de beeldbuis, noch 
de kijkers, noch de presentators, noch de 
amateurs die in groten getale meedoen aan 
het creëren van de spektakels of saaie avon
den die te zien zijn op het derde venster - en 
dat is iets wat je van een medium als het 
schrift of het gesproken woord niet kunt 
zeggen. Taal wordt door levende mensen 
voortgebracht, met monden en handen, en 
gaat over levende mensen. Televisiebeelden 
worden gemaakt met technische apparaten 
en in geen enkele fase van het produktie-, 
distributie- of consumptieproces raakt ie
mand de beelden lichamelijk aan. Ze blijven 
in een machine zitten - camera’s, recorders, 
montageapparatuur, kabels, antennes, sa
tellieten, schotels, monitors - en ze gaan dan 
ook uitsluitend over wat machines te mel
den hebben. Op televisie kijk je naar pro
gramma’s, naar de programmatuur die ge
hoorzaamd wordt door diegene die zich in 
beeld laat brengen. Je volgt niet de ontwik
keling van een personage, zoals in een ro
man, je volgt het programma dat door een 
personage vertolkt wordt. Dat kunnen heel 
platte programma’s zijn, zoals van de botte 
huisvader of de enthousiaste deelnemer aan 
een quiz, maar ook heel verfijnde en gecom
pliceerde programma’s, zoals van de met 
een materie worstelende kunstenaar of de 

vrouw met spijt over een misstap uit haar 
verleden. Het programma kan ook situatie- 
of tijdgebonden zijn, zoals het programma 
van een huwelijk of een vliegramp die niet 
op een studioset maar in een hoogbouwwijk 
heeft plaatsgevonden. Televisie is een ab
stract medium. Op t.v. is geen mens te zien, 
enkel de ideeënstructuren waarbinnen men
sen zich bewegen. Televisie kan tot een 
beter begrip van de gedragingen van ande
ren en jezelf leiden, en van televisie kan je 
vooral leren wat voor beeldje wilt dat ande
ren van jou hebben. Zodra je begrijpt welke 
programma’ s je hebt gevolgd in je leven en 
welke je zou willen volgen, kun je daar een 
spektakel of een saaie avond van maken. De 
spanning die televisie genereert, komt voort 
uit de vraag tot welke inventiviteit een gro
tendeels bekende set van gedragingen bin
nen een herkenbare setting nu weer in staat 
zal blijken.

3.
In opdracht van “De Witte Raaf” heb ik 
gedurende een paar maanden zoveel moge
lijk programma’s over beeldende kunst be
keken die ik van de kabelexploitant krijg 
aangeboden, hier in Amsterdam. De inzet 
was aanvankelijk om te ontdekken welke 
filosofische of andersoortige opvattingen er 
bij de verschillende omroepen bestaan over 
beeldende kunst. Alle omroepen worden 
wettelijk verplich om een zeker percentage 
van de omroeptijd dan kunst te wijden, dus 
daar zou interessant vergelijkend onder
zoek naar kunnen gedaan worden. Op 
Nederlandstalige kanalen is per week een 
uur of drie, vier te bekijken over beeldende 
kunst, dus reden om te mopperen is. er niet 
echt. Ik bedoel: wie zou meer willen zien? 
Na een week of wat kijken waren de enige 
achterliggende opvattingen, die ik kon ont
dekken, deze, dat er meer oude documentai
res over kunst dan nieuwe aangeboden wor
den - al is voor die laatste subsidie te krijgen 
- en dat het aantal geïmporteerde program
ma’s de eigen produktie in de schaduw stelt. 
Je ziet heel wat ondertitelde kunstenaars
portretten van een paar jaar oud en, buiten 
wat nieuwsflitsen of aankondigingen, ei
genlijk nooit wat over eigentijdse kunst, 
behalve in “Ziggurat” op de BRTN. Al
lengs verplaatste mijn belangstelling zich 
dan ook van de vraag wat de omroepen er 
voor ideeën op nahouden, naar de vraag op 
welke wijze een kunstenaar zichzelf in beeld 
brengt. Ja, hoe doe je dat eigenlijk - je bent 
bijvoorbeeld schilder en er wordt een pro
gramma aan je gewijd - hoe zet je jezelf 
neer? Of je behoort tot de nabestaanden van 
een bekend kunstenaar aan wie aandacht 
wordt besteed - hoe bou w j e het beeld van de 
overledene zo op als jij het wilt hebben? In 
welk programma wens je te fungeren, dat 
van je unieke talentje omgeving, je atelier, 
je inspiratiebronnen, je verkoopsuccessen, 
je visie, het proces van het maken of het 
voltooide kunstwerk? Hoe maak je van je
zelf een programma?

4.
Altijd fascinerend is de ontstaanswijze van 
een kunstwerk. Die sequentie komt dan ook 
in bijna alle kunstenaarsportretten voor. Jam
mer genoeg waren er de afgelopen maanden 
nauwelijks programma’ s over beeldhouwers 
op de buis, want het creatieproces van een 
sculptuur moet ook erg spannend zijn. Ik 
heb alleen Arnold Breker een beetje aan 
zo’n retizenpaard zien krabben en de mede
werkers van Richard Serra met staalplaten 
in de weer gezien. Geen van beide activitei
ten waren erg boeiend. Wel heb ik schilde
rijen gemaakt zien worden door Picasso, 
Jackson Pollock, Karel Appel, Anton Pieck 
en Lucebert.
Anton Pieck maakte eerst in een kwartier 
een vel met lij nen en vlakken om de indeling 
goed tè krijgen, daarna in een kwartier een 
vel met aquarelachtige kleurvlekken om de 
kleurstelling vast te leggen, en daarna werkte 
hij in twee maanden de uiteindelijke teke
ning uit met alle - ons inmiddels vertrouwde 
- figuurtjes, gebouwen en uithangborden. 
Picasso tekende eerst in zwart de omtrekken 
van een vrouwenfiguur, zonder model, be
gon daar links en rechts wat vlakken om
heen in te kleuren, waarna in de loop van een 
dag zowel de vrouw als de vlakken verdwe
nen, en er bijvoorbeeld een dier overbleef, 
al hield hij de oorspronkelijke indeling van 

het vlak wel min of meer aan. Lucebert had 
de minst efficiënte aanpak. Om één voltooid 
schilderij te maken kwamen er tientallen 
versies achter elkaar op het doek, meetkun
dige figuren, personages, dieren, kleur
vlakken, machines, die al donkerder wer
den, tot het hele doek zwart was geschil
derd, waarna er opeens aan alle kanten knal
rode en -gele vlekken verschenen, die weer 
vorm kregen en uitkristalliseerden in een 
doek. Als kijker bleef je vooral met die ene 
vraag zitten: waarom is nou juist deze af? 
Wat was er mis met al die voorgaande 
versies?
Ben je iets te weten gekomen over het kunst
werk nadat televisie getoond heeft hoe het 
tot stand is gebracht? Natuurlijk niet. Het 
enige watje weet, is dat het eindprodukt ook 
heel anders had kunnen uitpakken. Ook 
over de betekenis van het resultaat zwijgt 
televisie in alle talen. Dan is de fascinatie 
die zich van de toeschouwer van het vol
tooide kunstwerk meester maakt van een 
andere orde Èen voltooid schilderij werkt 
op een totaal verschillende wijze op de 
kijker in. Het is geen technisch beeld, zoals 
film en televisie, maar een ambachtelijk 
beeld waarvan de betekenis kan worden 
afgelezen door middel van aandacht, inle
vingsvermogen en studie. Een technisch 
beeld heeft geen betekenis, aangezien het 
alleen de visie van een machine weergeeft. 
Een traditioneel beeld als een schilderij gaat 
niet over programmatuur, maar over bete
kenissen, verhalen, tradities, lichamelijke 
krachten; menselijke vitaliteit, hoe je dat 
verder ook wilt noemen. Daarover heeft 
televisie niets te melden. Televisie is goed 
in het tonen van een proces en slecht in het 
afbeelden van een voltooid produkt. Op 
televisie moet er blijkbaar iets gebeuren. 
Ten opzichte van een voltooid kunstwerk 
kan je enkel de camera zelf laten bewegen, 
heen en weer zwenken en inzoomen. Op de 
montagetafel kunnen vervolgens de details 
achter elkaar geplakt en met totaalbeelden, 
afgewisseld worden. Bewegingen, snelheid, 
stills en pano’s, ze kunnen het oog strelen 
maar betekenis genereren ze niet.

5.
Misschien biedt deze redenering een ver
klaring voor mijn irritatie bij het bekijken 
van de films van Johan van der Keuken over 
Lucebert, terwijl ik met plezier naar con
ventionelere documentaires over Appel en 
Corneille heb gekeken. Van der Keuken is 
van mening dat zijn filmbeelden geen illus
tratie of bewijsmateriaal zijn bij het werk 
van een ander, hij wil niet dat zijn film 
onzichtbaar blijft als medium, integendeel, 
hij ziet zijn eigen eindprodukt als gelijk
waardig aan dat van zijn onderwerp. “Voor 
jou, Lucebert, die de hand hebt in honder
den schilderijen, gedichten, in duizenden 
tekeningen, voor jou, oog en stem, heb ik 
deze beelden gezien.” Om een schilderij te 
tonen of het atelier van Lucebert na diens 
overlijden nog eens te onderzoeken, zoeft 
Van der Keuken met zijn camera heen en 
weer, stuitert op details, glijdt verder, keert 
terug, enzovoort. Als Van der Keuken met 
zijn camera een doek van Lucebert besluipt 
en op allerhande boeiende betekenissen 
meent te betrappen, legt hij zijn kijkers een 
bepaalde zienswijze op die enkel van Van 
der Keukens eigen technische kunnen uit
gaat, niet van het werk van Lucebert. Wat 
een camera in een schilderij ziet, genereert 
geen betékenis, enkel wat een oog erin kan 
zien, is boeiend. Van der Keuken meent 
blijkbaar dat als je maar nadrukkelijk ge
noeg bent met je camerawerk, de kijker de 
hand van de cameraman in de cameravoering 
gaat lezen, zoals de beschouwer van Lucebert 
diens hand in de penseelvoering leest. Maar 
deze opvatting is gebaseerd op een misver
stand. Televisie is als medium zo zichtbaar 
- je weet te allen tijde dat je naar een kast 
kijkt waaruit beelden komen, je vergeet je 
omgeving niet, zoals in de bioscoop nog wel 
kan gebeuren - televisie is zo zichtbaar dat 
een televisiemaker die de kijkers er op elk 
moment van op de hoogte wil houden dat hij 
televisie maakt, nog het meest lijkt op een 
omstander die net voor je met een dart de 20 
wil strikken tegen je zegt dat je op de 20 
moet mikken.

6.
Een televisiefilm is goed als hij verbanden 

legt tussen beelden die op het eerste gezicht 
niets met elkaar te maken hebben. Zo’n 
onwaarschijnlijke relatie kan revelerend zijn. 
De confrontatie tussen een beeld en het 
medium dat dat beeld zelf produceert, zoals 
in Van der Keukens films over Lucebert, is 
niet onwaarschijnlijk en daarom evenmin 
boeiend. In de film over Corneille werd 
getoond dat de schilder in Afrika getroffen 
was door de barsten die er in het gesteente 
waren ontstaan onder invloed van de hitte, 
en warempel, daarna zag je diezelfde lijnen 
op schilderijen die je tot op dat moment als 
abstract waren voorgekomen. Wat ‘wis
kunde’ leek, werd ‘natuur’ en daarmee ver
schoof de betekenis van Corneilles werk 
een graad of 180. Televisie kan geen beteke
nis geven aan ambachtelijke beelden, maar 
blijkbaar wel het programma laten zien 
waarin die betekenis gezocht dient te wor
den.
De televisiefilm over Corneille was bijzon
der systematisch in zijn analyse van de 
programmatuur waarmee het werk van deze 
Cobra-artiest moet worden geanalyseerd. 
De kunstenaar heeft nogal wat tijd doorge
bracht in allerlei delen van Afrika, zijn 
atelier staat ook vol met beelden die hij 
tijdens zijn reizen heeft aangeschaft. Aan de 
hand van toeristische plaatjes van een aantal 
karakteristieke landschappen en situaties in 
Algerije, Mali en Ivoorkust werden zeven 
natuurelementen aangegeven waarmee men 
Comeille kan situeren. Dat waren achter
eenvolgens: blakende bergen en doorbakken 
stenen, vogels en vrouwen (zowel alleen als 
in zwermen), vuur, maskers, verbrande bo
men op naakte aarde, Afrikaanse beeld
houwkunst en tenslotte een markt in Mali of 
Ivoorkust met al zijn bonte kraampjes en 
fraai geklede bezoekers. Ik heb me tijdens 
deze film regelmatig zitten verbazen. 
Comeille is vermoedelijk één van de com- 
mercieelste Nederlandse schilders van dit 
moment en de vrolijke kleuren van zijn 
vogels en figuren heb ik zo langzamerhand 
zo vaak in galeries en op posters gezien dat 
ik er allergisch voor ben geworden, maar 
niets van dit alles was in het portret geslopen 
dat C. van zichzelf had weten neer te zetten. 
Je zag een schilder die in exotische streken 
zijn inspiratie zowel opdoet als terugvindt. 
Op die markt bijvoorbeeld liepen tientallen 
vrouwen rond in jurken met onmiskenbare 
Corneille-motieven - vogels, cirkels, stip
pen - waaruit blijkt dat het wellicht zo gek 
nog niet is dat C. zijn werk hier op stropdas
sen en ander textiel is gaan verhandelen. Ik 
vond hem eigenlijk hoe langer hoe meer een 
intrigerend man, hoeveel platitudes hij ook 
debiteerde: “Ik vind het fraaie van een vo
gel, je hebt een bek, poten,, vleugels, èn 
beweging.” “De ellende, de oorlog, het ge
weld in de wereld kan ik voor mijn werk niet 
gebruiken, daar ben ik niet voor gemaakt, 
niet voor gebouwd.” Hij gaf toe dat hij een 
onvolledig schilder is - en de laatste uit
spraak was een echo van wat Anton Pieck 
antwoordde, toen hem gevraagd werd 
waarom hij altijd van die gezellige 19de- 
eeuws aandoende scènes schildert in de 
barre tijden waarin wij leven. Maar beide, 
Comeille en Pieck, presteren binnen hun 
zelf opgelegde beperkingen maximaal. De 
gesloten vormen die hij altijd schildert, ver
klaarde Comeille als volgt: “Je doet een 
soort harnas aan. Dat is ook wel nodig, om 
je af te schermen tegen de troubles rondom 
je. Dat blijkt noodzakelijk te zijn, anders 
raken wij verloren.” Anders gezegd: het 
werk van Comeille gaat ergens over. In zijn 
uitspraken duiken weliswaar voortdurend 
woorden op als “machtig”, “haast”, “on
rast”, “gretigheid”, “vitaliteit” en hij doet 
nogal eens achterhaalde uitspraken over ‘de 
vrouw’, maar als het erop aankomt, weet hij 
perfect waar het om draait in de kunst: “Je 
onderwerp is een alibi, het gaat om het beeld 
als plastisch feit, als oplossing van plasti
sche problemen.” Want alleen zo’n oplos
sing is informatief, produceert betekenis, en 
dat hij daar een leuke boterham mee ver
dient, ach... Aan het slot van de film defini
eerde Comeille zichzelf als: “de schilder, de 
mens met nimmer uitgeputte ogen, met blik
ken die steeds de dorst behouden zich mees
ter te maken van de verrukking, het willen 
kennen, de gulzige nooit bevredigde blik
ken.” Hij kijkt met zijn ogen en geeft terug 
met zijn handen. Dat is het programma van 
de schilder C.
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7.
Karel Appel zette zichzelf heel anders neer 
in het portret dat hij van zich liet maken door 
Mat van Hensbergen. Hier geen grijpgraag
heid, maar een nuchtere kijk op de wereld. 
Appel: “De intelligentie van het oog is iets 
anders dan de intelligentie van de geest. De 
intelligentie van het oog is: kijken, wakker 
blijven, helder zijn. Een kunstenaar moet 
dat ontwikkelen. De hele wereld slaapt. 
Iedereen doet alles uit gewoonte. Door het 
veranderen van woonplaats ontstaat er een 
nieuw soort kijken, steeds weer in verwon
dering naar iets nieuws.” Vandaar dat de 
film Karei Appel volgde van woonplaats 
naar woonplaats en werkplek naar werk
plek, Frankrijk, New York, Amsterdam. 
Appel zette zich neer als vakman, professio
neel experimentator, zonder een greintje 
twijfel aan zijn eigen waarde en onsterfe
lijkheid. Iemand die zich goed bewust is van 
de werking van de markt ook, de kans datje 
door contracten met handige jongens ver
plicht bent stapels litho’s te maken, waar
door je terechtkomt in de routine, die je 
grootste vijand is. Bij Appel mocht niet 
alleen zijn wijze van schilderen vanaf de 
eerste lijn op het doek worden gefilmd, hij 
legde zelfs omstandig uit hoe hij zijn verf 
bereidde. Eerst doe je acht scheppen titanium 
wit (in poedervorm) in een pot, daar voeg je 
dan vier eieren aan toe, deksel op de pot en 
goed schudden. Als de emulsie stevig is, 
doe je er ongeveer 100 ml Gamarvernis 
(meende ik te verstaan) bij en ongeveer 25 
ml ingedikte standolie. Schud opnieuw tot 
het één dikke emulsie is geworden. Daar 
meng je dan je olieverf mee, alle kleuren 
inclusief wit en zwart. “Het ruikt buitenge
woon lekker.” Het titaanwit kun je even
tueel weglaten. Met deze emulsie droogt je 
verf langzaam, maar na een jaar is ze knal
hard geworden en barst ze niet meer: je 
schildert ermee voor de eeuwigheid. Appels 
opvattingen over schilderkunst zijn niet 
wezenlijk veranderd sinds de film die Jan 
Vrijman ergens in de jaren ’ 50 of ’ 60 maakte. 
Nu zegt hij: “Ik dien de vrije beeldende 
schilderkunst. Om die geestelijke vrijheid 
te kunnen handhaven moetje heel gedisci
plineerd en geconcentreerd werken. Watje 
ziet, komt van mijn spontane gevoelsleven. 
Expressionisme wil voor mij zeggen: de 
marteling van de verf, van de materie. Je 
deformeert de materie om tot expressie te 
komen. Al die spatten en vlekken die er 
naast zitten, zijn de wonden van het gevecht 
met de materie.” En: “Schilderen is voor 
mij: je bent uitje lichaam gestapt. Dat is 
voor mij een fantastische manier van le
ven.” Wat kunst precies is, staat voor Appel 
niet ter discussie - van hem komt de definitie 
van beeldende kunst die ik als titel boven 
deze bijdrage heb geplaatst. Wat wel ter 
discussie staat, is de voortgang, het levend 
houden van de cultuur. Ook Appels werk 
gaat dus ergens over. Ik vond het vrij schok
kend dat de schilder de beelden die hij 
betrekt uit Nieuw-Guinea, India en nog zo 
wat exotische-oorden, en ook uit verre tij
den, een boegbeeld uit de 18de eeuw bij
voorbeeld, rücksichtlos met elkaar en met 
eigen beelden combineert en onderkliedert 
met zijn onvergankelijke verf. “Door de 
afbraak van verschillende culturen en tij
den, waar ik details uit gebruik, ga ik een 
kunstwerk maken, hybride kunst. Die beel
den van mij zijn allemaal brandstapels. Al
les eindigt uiteindelijk op de brandstapel. Ik 
maak daarom mooie brandstapels. Ik ben 
geïntereseerd in een vernieuwing van de 
schilderkunst, niet om de vernieuwing zelf, 
maar om het beeld van het leven zelf te 
Verdiepen en te verruimen.” Appel vat zich
zelf dus, net als Corneille, expliciet op als 
traditioneel kunstenaar, alleen bestaat de 
traditie waarin beiden werken niet uit de 
geleidelijke of schoksgewijze ontwikkeling 
van de beeldende kunst in de loop van de tijd 
- Wat een klassiek avantgardistisch stand
punt zou zijn geweest - maar uit de schakeling 
en schok tussen het eigen beeldenarsenaal 
en de thans nog bestaande niet-westerse 
culturen. Je mag ervan uitgaan dat over een 
jaar of wat iemand de doeken en beelden 
van Karei Appel aan stukken zaagt om 
nieuwe kunstwerken te maken. En Appel 
heeft daar nu al vrede mee, lijkt me. De 
schilder houdt de cultuur levend, voor nu en 
later, tegen de klippen op, dat is het heroïsch 
programma van Karei Appel.

8.
Televisie laat zien hoe dingen werken, hoe 
mensen reageren op bepaalde prikkels, hoe 
situaties worden gecreëerd en hoe mensen, 
dieren of dingen daarin functioneren. Het 
maakt daarbij niet uit of het over buren

ruzies of over artistieke prestaties gaat. Ik 
zag een Japanse documentaire over het 
schoonmaken van de Sixtijnse Kapél waarin 
eindeloos eerst het ‘vieze’ beeld werd ge
toond, daarna de bewerking ervan met doek
jes en sponzen en tenslotté het schoonge
maakte, fris en vrolijk stralende beeld. De 
geschilderde figuren deden daarbij absoluut 
niet ter zake. De belangstelling ging inte
gendeel uit naar het weg wrijven van de 
donkere aanslag en het verwijderen van de 
door latere generaties op het origineel ge
schilderde schaamlapjes voor geslachtsde
len. Op een deel van de fresco’s bracht men 
een soort gaas aan voor men begon te wrij
ven, andere delen werden direct met de 
spons onder handen genomen. Je stak niet 
alleen niets op over een mogelijke verrij
king van de betekenis door het opschonen 
van al die figuren van Michelangelo, zelfs 
kwam je niets te weten over de vraag of er 
überhaupt wel moest worden schoonge
maakt. Iets is vies en dus maak je het schoon, 
een andere reden leek er niet te bestaan. 
Televisie is met andere woorden hopeloos 
slecht in het verschaffen van uitleg over de 
betekenis van situaties, handelingen en ont
wikkelingen. Als er op t.v. wordt gesproken 
over de kwaliteit en betekenis van boeken of 
kunstwerken, bijvoorbeeld in een praat
programma over literatuur, let je als kijker 
minder op de inhoud van de argumenten of 
voorkeuren van de gespreksdeelnemers, dan 
op de wijze waarop iemand zijn of haar 
meninkjes naar voren brengt, de intonatie, 
de toonhoogte, de houdingen van gezicht en 
handen, de kleding, de verhouding ten op
zichte van microfoon of gespreksleider, 
enzovoort. Wat ik zo aangrijpend vond aan 
die uitspraak van Appel dat alles op de 
brandstapel terechtkomt en dat hij dus mooie 
brandstapels was gaan maken, is de volledig 
afwezigheid van elke zinvolle argumenta
tie. Zo’n man heeft perfect begrepen waar 
televisie over gaat. Hij was niet te beroerd 
om in conversaties wat verbanden te leggen 
tussen zijn werk en dingen daarbuiten - 
bijvoorbeeld tussen zijn drie jaar durende 
abstracte periode en zijn ontdekking van 
Amerika. Ook daar is t.v. goed in: suggere
ren dat beelden iets met elkaar te maken 
hebben. Film is wat dat betreft fundamen
teel anders dan televisie. Een film begint 
met een eerste beeld waaruit alle volgende 
beelden op logische en/of associatieve wijze 
worden afgeleid. Dat eerste beeld is het 
archetype van de film en je moet dat eerste 
beeld dan ook zien om de film goed te 
kunnen begrijpen. Bij televisie is dat hele
maal niet nodig, je kunt overal in het pro
gramma binnenvallen, aangezien er van 
ontwikkelingen of afleidingen nooit sprake 
is op de buis. Je kunt als kijker, zeker na wat 
zap-oefening, zo zien wat voor programma 
er wordt afgedraaid. Twee of drie shots is 
vaak al voldoende. Bij film kun je de 
waarom-vraag stellen en die ook beant
woorden als je je het eerste beeld maar goed 
blijft herinneren - het komt later in de film 
ook gegarandeerd nog eens terug in een of 
andere vorm. De hoe-vraag is in film altijd 
anecdotisch, niet essentieel. Bij televisie is 
het omgekeerde het geval, en wanneer je je 
als kunstenaar wilt laten omzetten in een 
programma dien je daar rekening mee te 
houden, wil je niet aan frustratie over je 
goede bedoelingen te gronde gaan. Alle 
geïnterviewde kunstenaars die ik op t.v. 
zag, modem, postmodem of premodern, 
deelden mee dat het hen er uiteindelijk om 
ging iets moois te maken, van Anton Pieck 
tôt Francis Bacon. Waarom je iets moois 
wilt maken is geen zinvolle vraag, wel hoe 
je dat doet. Het enige dat alle kunstenaars 
zich afvroegen als hen werd gevraagd in te 
gaan op een specifiek werk was: werkt het, 
ja of nee? Heidegger constateerde al dat er 
eigenlijk maar één ding is datje over tech
niek kunt zeggen en dat is de constatering: 
“es laüft", het doet het, en als het het niet 
doet, moet je je afvragen hoe je de techniek 
zo kunt verbeteren dat het het wel weer gaat 
doen. Beeldende kunstenaars stellen zich 
geen andere vraag, aangezien ze allen tech
nici zijn, van een specifieke categorie onge
twijfeld, maar toch technici. Daarom kun
nen ze het prima vinden met televisie, niet 
om uit te leggen waar hun werk over gaat, 
maar hoe het daar over gaat, en wat er zoal 
bij komt kijken om het daarover te laten 
gaan. Indien je je als kunstenaar dus wilt 
laten vertalen in een televisieprogramma, 
dien je die twee elementen in te brengen: ten 
eerste moetje laten zien hoe je doet watje 
doet en ten tweede moetje duidelijk maken 
dat dat ergens over gaat. Dat tweede kan op 
erg veel manieren gebeuren, van een zijde
lingse opmerking tot een getormenteerde 

uitdrukking op je gelaat, maar als je het niét 
duidelijk maakt, ben je alleen nog maar 
technicus en geen kunstenaar meer, iets wat 
je marktwaarde niet ten goede zal komen.

9.
Op hetzelfde apparaat waarop ik bovenge
noemde kunstprogramma’s bekeek, zag ik 
de vier, tot nu toe verschenen afleveringen 
van het videotijdschrift “ZAPP Magazine 
Ik moést tot de conclusie komen dat video 
iets totaal anders is dan televisie en eigenlijk 
een van de meest merkwaardige visuele 
media die in onze rijk voorziene 20ste eeuw 
zijn ontwikkeld. In ieder geval het meest 
abstracte medium. Video gaat niet over de 
programmatuur die door mensen of situa
ties wordt gevolgd of voorgeschreven, vi
deo ‘gaat’ eigenlijk niét ergens ‘over’. Vi
deo beeldt media af. Video toont geen af
beelding van een gegeven werkelijkheid, 
maar van media. Alle voorwerpen die op 
een videobeeld te onderscheiden zijn, blij
ken mediale instrumenten te zijn, specifieke 
methoden om een bepaalde boodschap te 
laten doorkomen. Als je op video mensen 
ziet, is hun mediale functie ook het enige dat 
van hen overkomt. Om een voorbeeld te 
geven: in “7APP #2 ” is een korte bijdrage 
te zien van Manoe Bachus, waarin aller
hande mensen moedervlekken, tatoeages 
en littekens op hun lichaam laten zien. Op 
televisie zou dat een komische act geweest 
zijn, iets dat nog het meest zou lijken op het 
resultaat van zo’n typisch straatinterview. 
Op video daarentegen is het een intrige
rende verkenning van het lichaam als me
dium voor curieuze tekens. Televisie zou 
hebben benadrukt dat moedervlekken ‘van 
nature’ op de huid voorkomen. Video even
wel benadrukt dat moedervlekken minstens 
zo kunstmatig zijn als tatoeages én litte
kens, aangezien ze mediale functies van de 
huid zijn, overdragers van een boodschap 
die onduldbaar blijft, onbenoembare meta
foren, wezensvreemde gegevenheden die 
zich op je hebben genesteld of die je op je 
hebt laten nestelen.
Op “ZAPP Magazine ” zie je lezingen, vi
deo’s (gefilmd op hun monitors, of op wan
den gebeamd, of op merkwaardige voor- 
werpen), je ziet tentoonstellingen (waar met 
de camera langs de verschillende objecten 
wordt gelopen), performances, vernissages, 
kortom alle media van de hedendaagse kunst. 
Ik vond het spannende lectuur. Om een band 
van anderhalf uur te bekijken had ik gemid
deld een week nodig, waaruit niet alleen 
blijkt dat de tapes als tijdschrift functione
ren, maar ook dat video oneindig intensie
ver is om naar te kijken dan televisie. Het 
kenmerk van televisie is extensie, alles kan 
eindeloos doorgaan, legendarische series 
zijn al tientallen jaren bezig. Het kenmerk 
van video is intensiteit, compactheid, zo
veel mogelijk in een zo kort mogelijke tijd. 
Dit verschil tussen televisie en video kwam 
zeer frappant tot uiting in “Lessen in be
scheidenheid ”, een programma van Stefaan 
Decostere dat te zien was op de BRTN. Het 
eerste kwartier daarvan is video, een enorm 
beeldenbombardement, vaak drie of meer 
over elkaar en dat in hoog tempo na elkaar, 
meeslepend, uitputtend, vol wonderlijke 
betekenissen die je niet benoemen kunt maar 
die volkomen helder zijn... Tot het tempo 
vertraagt en in een mengvorm van video en 
televisie wordt ingegaan op het werk van 
een aantal spraakmakende kunstenaars die 
met hun lichaam in de weer zijn... Tot ook 
dat vertraagt en je een uur of zo naar een 
televisieprogramma moet kijken met inter
views, toeristische uitstapjes,personal inte
resten dergelijke... Waarna het geheel wordt 
afgesloten met opnieuw een stuk video, 
nadat het beeld nog verder is vertraagd en 
twee jongens elegante acrobatische oefe
ningen doen, opeens weer vol onduidbare 
maar overduidelijke betekenis, pure lyriek. 
Het zien van deze “Lessen” is geen pretje, 
want heb je je ingesteld op videokijken, dan 
is televisie domweg oninteressant, een stap 
terug. Media-kijken is net iets abstracter, of 
laat ik zeggen, het bevindt zich beeld- 
retorisch een niveau hoger dan het kijken 
naar programma’s.

10.
Alles watje via video over een onderwerp té 
weten kunt komen, zijn de mediale kwali
teiten van dat onderwerp. In het eerste arti
kel van “ZAPP #1 ” maakt Vito Acconei 
enige opmerkingen over de relatie tussen 
kunst voor de openbare ruimte en de archi
tectuur die die openbare ruimte vormgeeft: 
“Public art’ is a minority voice in the 
institution of architecture.” Zo’n uitspraak 
is ook programmatisch voor video: video is 

een minderheidsstem in het instituut televi
sie, of in het instituut camcorderisme. 
Acconci: “Take an institute, take a situation 
and play a kind of joke on it.” Dat is wel 
ongeveer wat “ZAPP Magazine” lijkt te 
doen. Om hiervan nog een voorbeeld te 
geven: de heersende vorm van videogebruik 
is de camcorder, waarmee overal waar toe
risten of politiebeambten zijn, opnamen wor
den gemaakt. De videotape als bewijsstuk. 
Die functie vervult de camcorder ook op de 
“ZAPP’’-tapes: ze leveren bewijsmateriaal 
dat een bepaalde tentoonstelling werkelijk 
heeft plaatsgevonden. Alleen wordt tegelij
kertijd die be wijsfunctie ondersteboven ge
haald en tegen zichzelf uitgespeeld. In afle
vering #1 zat een stuk van Carsten Holler, 
getiteld “Jenny” (“Jenny held her little 
daughter/20 minutes under water/not to 
cause her any trouble/but to see the funny 
bubbles”). We zien de kunstenaar een diep 
gat graven in het strand, en daarna met een 
hooivork aangespoelde kwallen verzame
len in een emmer. Met die kwallen vult hij 
de kuil tot de rand. Vervolgens strooit hij 
wat zand over de blubberige massa zódat 
die onzichtbaar wordt en zet er een kinder- 
windmolentje op... de perfecte kinderval! 
Hoe het eindigt, zien we echter niet, want 
kuilengraver en video vertrekken. We heb
ben bewijsmateriaal gekregen voor een op 
til zijnd ‘misdrijf, waarvan we de afloop 
niet te zien krijgen - met andere woorden, 
mogelijk was het geen be wij smateriaal voor 
iets ergs, maar gewoon een lollig vakantie
filmpje. Video is kortom een medium dat 
zichzelf wel degelijk ter discussie kan stel
len, al zie je de hele tijd dat je naar een 
medium kijkt (op de beeldbuis, of anders in 
een video-installatié). Video verdubbelt 
zichzelf altijd als medium, zoals alleen al de 
naam “ZAPPMagazine” een verdubbeling 
is van de format van het tijdschrift. Ik zou dit 
blad niet in de eerste plaats informatief 
willen noemen, in de dagblad-betekenis van 
het woord, al kom je een hoop te weten over 
waar de beeldende kunst zich zoal op richt. 
Laat ik het zo uitdrukken: als je video maakt, 
maak je sowieso kunst en kunst gebruikt, 
zoals Corneille al in herinnering bracht, zijn 
onderwerp als alibi om plastische proble
men op te lossen. Naar dat soort oplossingen 
kijkje op “ZAPP”, naar onwaarschijnlijke 
combinaties tussen beelden ja, en uitgaand 
van Vilém Flussers definitie dat informatie 
een onwaarschijnlijke combinatie van ge
gevens is, is “ZAPP Magazine” dan juist 
wel weer informatief. Volgens diezelfde 
definitie is televisie tegelijk nooit informe
rend, tenzij je als kijker in staat bent een 
onwaarschijnlijke combinatie aan te bren
gen tussen jezelf èn de programmatuur die 
de televisie je biedt. Zappend zoek je het 
kanaal waarmee je die link kunt leggen. De 
rest is ruis.

Arjen Mulder

Geciteerde televisieprogramma’s:

“Lucebert, tijd en afscheid” (1962, 1966, 
1994), Johan van der Keuken, Humanis
tisch Verbond, 22 maart 1995.
“Het Afrikaanse gezicht van Corneille, Rève 
d’Afrique” (1992), Jos Wassink, Humanis
tisch Verbond, 5 april 1995.
“Landschappen waar niemand van weet, 
Over de schilder, tekenaar en Amsterdam
mer Melle Oldeboerrigter” (1992), Melle 
van Essen, Humanistisch Verbond, 12 april 
1995.
“Karei Appel, If I were a Bird” (1995), Mat 
van Hensbergen, Humanistisch Verbond, 
19 april 1995.
“Lessen in bescheidenheid ” (1995), Stefaan 
Decostere, BRTN.
“ZAPP Magazine ”, Gilles van Ledenbercht- 
laan 4, 1052 VG Amsterdam, Nederland. 
Tot nu toe verschenen vier nummers, num
mer #5 verschijnt in juli 1995, nummer #6 in 
oktober 1995. Prijs: ƒ60,- per band, exclu
sief verzendkosten. Abonnement: ƒ240,- per 
jaar.
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van Ranti Tjan voor 
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Sittard.
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tussen 29 augustus en 
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De opening is op 
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logistieke en zakelijke ondersteuning

van artistieke produkties

discours over kunst, wetenschap

en filosofie

telecommunicatiekunstcentrum/ INFO & FOLDER

E-Mail-Art- Archives

e Limburg

Begijnhof-Centrum voor Kunsten, 
Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt, 
tel. 011/21.02.66 - toestel 300.

st.-jozefstraat 35 2018 antwerpen 
tel. 03-231 22 86 fax 03-231 98 78

Wanneer hij creëert, wat 
onvermijdelijk een provocatie is, 

stelt de kunstenaar zich bloot aan de 
anderen, hij stelt zich bloot aan 

het schandaal, de spotzucht, 
de afkeuring, het besef van het 

anders zijn en ook aan de enigszins 
verdachte bewondering van anderen.

P.P. Pasolini

Zeno X Gallery
Tel.03 ! 216.16.26

De Witte Raaf 56 • juli-augustus 1995 • 19
?W\ 1 Mün-Iu • 0e 1209 -HiW 3a • 81



De schimmelende processies van Paul Thek
Een vierkante toonkast (61 bp 61 èn 15 cm 
diep)'uit staal en plexiglas hangt aan de 
muur. Op het plexi zijn gele strepen aange
bracht, aan de voorkant verticale en aan de 
zijkant horizontale. Achter het plexi hangen 
twee blokken met hun eveneens vierkant 
bovenvlak naar de toeschouwer toe, deklein- 
ste voor de grootste, als een hangende 
trappenpiramide met twee niveaus. De zij
kant van de blokken ziet eruit als nagebootst 
vlees, de bovenkant als witte schimmel, 
voor een deel bezet met haar. Om ‘vlees’ te 
tonen ogen deze werken opvallend formeel: 
wit-rood, verticale en horizontale strepen, 
in elkaar gepaste en op elkaar gezette vier
kanten, zoals bij Josef Albers.
Dit kunstwerk van Paul Thek (1933-1988) 
dateert uit 1965. Het maakt deel uit van een 
reeks werken met de titeV’Technological 
Reliquaries”, die Thek realiseerde tussen 
1964 en 1967. Meestal toonden deze 
‘reliekschrijnen’ stukken vlees nagebootst 
in bijenwas, en gevat in industrieel vervaar
digde omhulsels uit plexiglas en metaal.
De meeste auteurs die deze werken be
schrijven, trekken ze uit elkaar tot (de) twee 
componenten: het vlees 'enerzijds en het 
koude omhulsel anderzijds. De plexi om
hulsels heten een verwijzing te zijn naar de 
Minimal Art, die indertijd de Amerikaanse 
kunstcontext beheerste, en de tentoon
gestelde vleesbrokken worden gezien als 
dat stuk realiteit, waarvoor Minimal in haar 
esthetische zelfgenoegzaamheid terug
schrikte: het versneden lichaam, het ver
drongen geweld. Zeg maar Vietnam. Deze 
tegenstelling vorm-vlees wordt naar aanlei
ding van “The Tomb”, een installatie uit 
1967, doorgedreven tot een culturele polari
satie: Thek wordt geïdentificeerd met de 
‘tegencultuur’, het hippiedom, flowerpower, 
enzovoort. Minimal Art wordt dientenge
volge gedefinieerd als de ‘mainstream’: de 
aanvaarde esthetische canon. Maar tonen 
deze wassen vleesklompen dan niet meer of 
niet minder dan de verdrongen schaduw
zijde van een zelfzekere, formalistische 
esthetiek? Zien we hier enkel een bloedstol
lende vleesklomp in een onverschillige, 
koele vorm?
In wat volgt wil ik een these formuleren 
rond twee werkgroepen van Paul Thek: de 
“Technological Reliquaries ” uit de periode 
1964-67 en de liturgische totaalenviron- 
ments die Thek realiseerde vanaf 1968. 
Andere groepen - zoals de bronzen objecten 
uit de reeks “The Personal Effects of the 
Pied Piper” en ook grotendeels de schilde
rijen - laat ik noodgedwongen buiten be
schouwing, al vermoed ik dat men ze in 
eenzelfde licht zou kunnen benaderen.

In een werk uit 1966/67 {“Self-portrait”) 
ligt een trappenpiramide met drie niveaus in 
een omhulsel uit plexi. Het bovenvlak van 
de piramide is bewerkt als een reliëf, in de 
vorm van een gezicht dat zijn - met een ring 
doorboorde - tong uitsteekt. Het geheel is 
voor een deel beschilderd, grillig feeëriek 
als de tekening van een vlinder. Als vlees? 
De plexi vitrine echter, is niet zomaar een 
vitrine die dit object tegen de buitenwereld 
beschermt. Bovenaan vertoont ze immers 
een uitsparing die de - perfect symme
trische -herhaling is van de piramide die 
zich als ‘voorstelling’ in de vitrine bevindt. 
Daardoor raken voorstelling en presentatie- 
modaliteiten met elkaar verweven, zodat 
we nog moeilijk kunnen zeggen waar het 
riteel van het tonen stopt en de eigenlijke 
voorstelling begint. Dit schema keert ver
schillende malen terug. In een werk uit 1967 
ligt een afgehakte arm op een langwerpige 
balkvorm die in het bovenvlak van de vi
trine wordt herhaald als een (in se ‘nutte
loze’) uitsparing. Hetzelfde gebeurt met het 
afhellend voetstukje van de geharnaste 
“Warrior’s Leg” (1966/67).'Meer dan een 
simpele toonkast wordt de plexi houder 
daardoor een determinerende omkadering 
die de lezing van het getoonde object al bij 
voorbaat op een formele leest schoeit.
De “Technological Reliquaries” die Thek 
in 1966 in de Pace Gallery (New York) 
toonde, drijven deze nadrukkelijke voorbe
reiding van het getoonde in de (obsessionele) 
structuur van het tonen, het verst door. Bij 
deze werken is het betreffende schrijn in een 
roze koffer ingepast, zoals een muziekin
strument in zijn kist. Het schrijn ‘zelf’ be
staat vervolgens uit een hypercomplexe 
structuur van plexi en metalen kokers waar
tussen als een laatste prothese-stuk het vlees 
‘verschijnt’. Het stuk vlees is quasi recht
hoekig, het is zo goed als naadloos in de 
rituele maatgeving van het schrijn inge

schoven. De metalen hulzen, de plexi 
omzwachteling en de roze koffer vertonen 
complexe ritmische geledingen, die met el
kaar harmoniëren.
Net zoals bij historische reliekschrijnen, 
bereidt een buitenissig toon-ritueel een lang 
verwacht object voor. Maar welk object 
dan? Wat wordt er getoond? (De waarheid 
over) het vlees? De verschijning van dit 
‘vlees’ is al bij voorbaat geschoeid óp de 
maat van het inleidende, demonstratieve 
ritueel. In zekere zin ritualiseren deze schrij
nen hun object op een dusdanige wijze, dat 
het erin verdwijnt. Ze leiden niets minder 
dan een verdwijning in van het getoonde 
achter de (rituele mathematica van de) pre
sentatie. Het vlees is er verschrijnd, het 
deemstert weg door een te grote contami- 
nering met het ritueel van het tonen zelf.

In andere “TechnologicalReliquaries ” vindt 
men vergelijkbare pogingen om de ver
schijning van het vlees (vormelijk) te 
ritualiseren. In een aantal gevallen verschij
nen gele strepen of cijfers op de plexi volu
mes, voor het vlees. Alsof de onregelmaat 
ervan moest worden voorgestructureerd, 
gerasterd, afgedekt door de ritmiek van een 
demonstratieve structuur. De vorm van de 
vleeskast en het vleesobject zijn in veel 
gevallen nadrukkelijk op elkaar afgestemd, 
en soms geldt hetzelfde voor de kleur (bij
voorbeeld de grijsblauwe schijn van het 
plexi en de zilverblauwe ‘carrosserie’ van 
het vlees in een werk uit 1966, of elders het 
rood van nummers op de plexi kasten en de 
gele kleur van het plexiglas zelf, in relatie 
tot de wassen vleestinten). In de meest ex
treme gevallen lijkt zelfs sprake van een 
letterlijke congruentie tussen de demon
stratieve structuur van de reliekhouder en 
de wassen vleesverschijning.

Nog een voorbeeld. In “Birthday Cake" is 
het vlees in vierkante niveaus gestapeld tot 
een trappenpiramide die terzelfder tijd is 
uitgedost als een taart, met op de boven
vlakken kaarsjes, schimmelachtige was en 
fijne sprietjes haar. Deze vleestaart is gevat 
in een piramidale ‘reliekhouder’, overdekt 
met horizontale gele strepen. De naar boven 
toe versmallende beweging van de vlees
taart en de piramide harmoniëren keurig. 
Een trappenpiramide is een rituele ruimte, 
verbonden met de dood. Men zou dus kun
nen zeggen dat deze verjaardagstaart de 
dood viert alsof die het leven was. Maar 
waar leidt deze ceremonie toe? Wat weer
kaatst in het hectische vormritme van de 
gerasterde piramide en de repetitieve 
trappenstructuur anders, dan het onvermo
gen om de dodenviering die zich hier vol
trekt, stop te zetten: symbolisch in te per
ken. Doordat Thek het tonen overritualiseert 
in zich steeds herhalende patronen-en 
rit(m)es, verschuift de aandacht van het 
object als stabiele betekenisdrager naar de 
dwangmatige voortzetting van de vorm. 
“Birthday Cake ” viert de obsessie van de 
vorm om haar object - de dood - in te halen, 
in haar greep te krijgen. Wanneer men der
halve zou stellen dat “Birthday Cake ” han
delt over ‘ het denken van het leven vanuit de 
dood’ is dat weliswaar niet onjuist, maar het 
is bedrieglijk omdat Theks werk deze döod 
niet symboliseert. De absurde vormdwang 
waarmee hij zijn vleesfantomen structu
reert, doet slechts de uitzichtloosheid op
lichten van elke poging om deze dood te 
betekenen, en de waanzin van elke poging 
om dat te doen, wordt in de nabootsing van 
het vlees zelf ten top gedreven.
Gestereometriseerd, geritualiseerd, nage
bootst, zijn Theks wassen vleesbeelden van 
een absurde kunstmatigheid, maar dat niet 
alleen. Wanneer men ze in het verlengde 
van het toonritueel ziet, waarin ze gevat en 
waardoor ze gecontamineerd zijn, culmi
neert in deze wassen mimesis slechts het 
ontspoorde verlangen om ‘te tonen’ zelf: 
om een ultiem object - de dood - te bezege
len met een ultiem teken. En juist in de 
buitenissigheid, de ontsporing van dit tonen 
in de haast extatische nabootsing - de exta
tische valsheid - van een wassen doden
masker, wordt het symbolisch vermogen 
van de taal uiteengerafeld. Wanneer de 
kunstmatigheid van deze. nabootsing ons 
derhalve een lichte duizeling bezorgt, is dat 
niet omdat Thek ons rechtstreeks met het 
vlees - de dood - confronteert, maar omdat 
hij (onwillekeurig?) de eindeloos voort- 
kruipende mimetische drang van de taal zelf 
in beeld brengt. In Theks vleesimitaties 
verschijnt een taal die haar object (haar 
dood?) achterna woekert en daarin juist 
niets anders dan haar eigen onwerkelijkheid 

op dg huid zit.
In die zin culmineert in de vleesbeelden van 
Thek iets dat in de demonstratieve structu
ren daarrond al werd aangezet. Waar de 
vorm in het voorbereidingsritueel zich aan 
haar vormelijkheid te buiten gaat, weer
kaatst op de huid van de extreme vlees- 
nabootsing niets anders dan een beeldende 
taal die voorbij haar vormelijke waanzin, tot 
in de poriën van haar eigen vlees begint te 
kruipen. In beide momenten of langs beide 
wegen, gaat de taal zich (slechts) te buiten 
aan haar machteloosheid tegenover elk ob
ject: tegenover haar tekort.

In de mate waarin Theks beeldtaal zich laat 
meedrijven op haar structurele dwang om 
haar ultieme object (haar dood?) in te halen, 
legt ze juist de leugen bloot van elk symbo
lische afsluiting waarmee taal macht over 
haar andere simuleert. Theks “Birthday 
Cake ” is dus in geen geval een monument of 
een symbool voor de dood. De obsessionele 
vormgeving verraadt immers dat dit ritueel 
het vruchteloze woekeren van de taal, haar 
dood achterna, enkel nog kan bevriezen - 
ritualiseren - in een duurzaam moment. De 
grens die dit werk aan de taal stelt, is die van 
een vacuüm, een couveuse waarin haar on
ophoudelijke woekering zich tijdelijk stabi
liseert. De piramide van “Birthday Cake” 
refereert aan een sacrale vorm, maar is ter
zelfder tijd de klinische bewaarplaats van 
een onttoverde, betekenisloze dood. Een 
dood die zich niet meer tot een teken aaneen 
laat sluiten, en daarom juist steeds verder 
moet worden (on)-betekend, geritualiseerd, 
op sterk water gezet. En finaal is deze dood 
- juist daarom - nooit de dood, maar slechts 
de ontbinding van de symbolische macht 
van een stervende taal, die haar dood niet 
weet te voltrekken. Theks ritueel is niets 
meer dan het in quarantaine plaatsen, be
vriezen van een taal die geen tekens meer 
ken? en zich daardoor als een schimmel 
gedraagt: een taal ‘als vlees’, hellend op de 
rand van een onophoudelijke metamorfose.

Op een andere manier, zij n ook de liturgische 
environments die Thek vanaf 1968 reali
seerde in de ban van een óp' drift geslagen 
taal. De plaatsen, vormen, beelden en objec
ten uit deze vaak ruimtevullende installaties 
lijken onophoudelijk zin te geven, beteke
nis te zaaien. Het zijn symbolische plaatsen, 
vol met onverhoeds geladen beelden. Wie 
teksten over Thek leest, wordt dan ook 
regelmatig ingewijd in fragmenten van een 
symbolisch universum. Een aantal auteurs 
komen in de verleiding zijn werk te verkla
ren . In haar inleidende tekst bij Theks 
tentoonstelling in Philadelphia (1977), lijkt 
Suzanne Delehanty zich zelfs aan een totale 
cartografie van de betekenissen te wagen. 
Men duidt Theks werk als metafoor voor de 
levenscyclus, de kruisweg van de mense
lijke existentie. De tekens en beelden langs 
dit zingevend tracé, tracht men voortdurend 
een symbolische plaats toe te wijzen, al 
erkent men dat die veelal ‘gelaagd’ is, ‘dub
belzinnig’ of ‘vatbaar voor meerdere inter
pretaties’.
Het beeld van Paul Thek dat daaruit groeit, 
is dat van de grote artistieke - hetzij wat 
hysterische - zingever. Immers, als we ons 
in deze oversymbolische, liturgische totaal- 
omgevingen onderdompelen, dan toch om
dat we bij deze ervaring iets zouden winnen, 
dat ze ons iets tot bewustzijn zou brengen: 
als het geen religieuze waarheid is, dan toch 
iets over ons onbewuste ‘zelf. Tot die laat
ste - Jungiaanse - conclusie komt Marietta 
Franke, wanneer ze de artistieke intentie 
van Thek reconstrueert (en dat Thek de 
geschriften van Jung hartstochtelijk las, is 
bekend).
Tot zover de intentie van Paul Thek, maar 
wat vertelt ons - vandaag - hetwerkl Wie dat 
wil uitmaken, wordt om te beginnen gecon
fronteerd met het feit dat de environments 
van Paul Thek - voor het overgrote deel - 
niet meer bestaan. Wij, de toeschouwers, 
kunnen er niet meer door ‘opgenomen’ 
worden. Wanneer ik het functioneren van 
deze werken tracht te reconstrueren, is het 
dus vanuit de afwezigheid van wat ik be
schrijf. De enige installatie die ik ooit mee
maakte, was het - minder ruimtevullende - 
werk dat Paul Thek creëerde voor “ Chambre 
d’amis ” (Gent, 1986). Ik wil precies vanuit 
deze verdwijning van Theks werk - dat toen 
juist overweldigend aanwezig moet hebben 
geleken en waarvan men de ‘aanwezige’ 
betekenis ook fragmentair in kaart heeft 
gebracht - vertrekken. Of meer bepaald van 
de vraag, of het niet juist de verdwijning van 

deze environments is die er - al was het maar 
onwillekeurig - iets over te zeggen heeft.

Hoe Theks installaties eruit zagen, verneem 
ik enkel via overgeleverde informatie, de 
foto’s en de teksten. Daar stromen de tekens 
mij tegemoet. Een (steeds open) piramide, 
een toren van babel boven een hut en in een 
zee van zand, een triomfboog.. Gangen, 
wegen, een kippenhok, een boot (een ark...), 
een dwerg, eieren, ajuinen, tulpenbollen, 
later ook raketten. Een aap, een zwaan, een 
ooievaar, een haas, een hert. Een fontein - 
het motief van de ‘sacristie’ - kaarsen, ta
fels, stoelen. Een woud in een piramide. 
Tekens van beweging, een bandwagon, een 
badkuip met roeispanen. Thek refereerde 
niet alleen regelmatig aan de kruisweg, hij 
paste het moment waarop zijn tentoonstel
ling plaatsvond zelfs aan het liturgische jaar 
aan. De ene tentoonstelling was gelieerd 
aan Kerstmis, de andere aan Pasen. Vaak 
speelde muziek, Bach. Het zand was ge
harkt als golvend water (“the sea of time... ”) 
en er brandden kaarsen. Hele ruimten, gan
gen, bomen en bodems waren begroeid met 
krantenpapier - uit kranten van toen. Ze 
waren vaak vluchtig beschilderd, in roos of 
blauw.
Heel wat elementen verhuisden mee van 
tentoonstelling naar tentoonstelling. Bij een 
volgende stap konden ze telkens weer in een 
ander licht schijnen, muteerden hun conno
taties, of vergroeiden met elkaar op een 
andere manier. Doordat Thek vaak met een 
hele groep mensen - “The Artist’s Co-op” - 
aan zijn installaties werkte, werd deze insta
biliteit van de betekenis nog verder gepro
voceerd.
Thek gebruikte voor veel van zijn installa
ties de term “Procession” - het woord ver
wijst naar het procesmatige karakter van 
zijn werk en naar de rituele, liturgische 
dimensie van elk moment. En finaal was 
heel het tentoonstellingstraject van Thek 
één grote ‘processie’, die van het ene in het 
andere rituele moment metamorfoseerde. 
Veranderlijk als deze ‘processies’ waren, 
werd niettemin elke fase, elk deelmoment 
tot in het obsessionele geritualiseerd. Merk
waardig was immers de verregaande zorg 
die Thek voor zijn beeldrituelen eiste: het 
vervangen van de kaarsen, het telkens weer 
wegstrijken van de voetsporen in het zand, 
de zorg voor non-stop muziek.

Theks environments verenigen een obsessio
nele, rituele beheersing met een voortdu
rende beweeglijkheid van de taal. Zelfs waar 
zijn installaties stabiele, monolithische 
momenten lijken te vertonen, of uitgere
kend daar - bijvoorbeeld in ‘symbolische 
knooppunten’ zoals de piramide, de toren 
van Babel... - is ze op haar huid reeds 
aangetast door haar eigen betekenisdrift. De 
piramide is niet alleen open aan de boven
kant - Thek: “the only finished pyramid is 
the one with the eye of God” - ze is ook 
bekleed met krantenpapier. De binnen
wanden beschilderde Thek bijvoorbeeld in 
het blauw, en soms steunen de wanden op 
bomen die hij er bebladerd binnenbracht. Is 
deze plaats, zoals een serieuze exegeet zou 
dóen, nog een tempel van de tijd te noemen 
- ook al geeft Thek er die betekenis aan? Of 
anders gezegd, kan ze de tijd nog stilzetten 
in een metafoorl De openheid van de pira
mide zou de afscheuring van de mythische 
tijd en de intrede in een lineair, historisch 
tijdsverloop kunnen ‘symboliseren’, maar 
wat met de wanden, met de hele materiële 
werkelijkheid van de piramide? De bekle
ding met kranten verwijst naar ‘tijd’ maar 
doet dat op een manier die de tijd zelf tot in 
het uitzinnige achternaholt: ze met de kran
ten van dag na dag toedekkend. De manier 
waarop hier de beeldtaal haar betekenisdrift 
op de huid zit, is slechts het aanhoudende 
symptoom van totale onsymboliseerbaar- 
heid. De materialiteit van de taal bedekt 
slechts de grondeloosheid van haar beteke
nende activiteif zelf, vandaar dat ze ook 
werkelijk de hele piramide bekruipt. Haar 
fysieke aanwezigheid, haar klimopachtige 
woekering treedt in de plaats van het geloof 
in haar symbolische kracht. Ze kan de ruimte 
niet meer betekenen, ze kan ze alleen nog 
bezetten.
In die zin vormt deze krantengroei zich, ook 
al verwij st ze naar de tij d, nooit tot een beeld 
van deze tijd. Integendeel: haar obsessief 
uitzaaien en aanklampen van constructies, 
beelden, schilderijen, vloeren verraadt juist 
de onmogelijkheid om deze tijd af te sluiten 
met een teken: auraloze en (vandaar) in 
principe oneindige woekering, bezetting, 
accumulatie van taalmaterie. Theks tempel
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van de tijd is bezet met een klimop die hem 
geen ‘tempel’ meer laat zijn, omdat de rede
loze schimmel van de taal hem van dit 
stabiele betekenismoment afscheurt. Pre
cies dat moment, waarop zijn rituele plaat
sen het paradoxale symbool worden van een 
onsymboliseerbare tijd en dus niets meer 
dan (hun eigen) zinloosheid bezweren - 
ritualiseren - redt ze van een naïeve mytho
logie der grote zingevers en werpt ze in het 
hedendaagse.

Thek documenteerde zijn installaties voort
durend met polaroidfoto’s. Soms nam hij 
die ook in zij n installaties op : kleine beelden 
waarop zijn vrienden en medewerkers te 
zien zijn, of die voorgaande fasen uit de 
opbouw van de tentoonstelling vastlegden. 
Ook in die documentaire drang weerkaatst 
weer de neiging om de tijd te bezetten, vast 
te houden, samen te bundelen, maar dat 
gebeurt weerom op een manier die precies 
de onmogelijkheid daartoe verraadt. De (niet 
vermenigvuldigbare) polaroids zijn slechts 
flarden van een taalschimmel die niets an
ders kan doen dan tot in het oneindige ogen
blikken wast te houden. En niet alleen de 
kranten en de foto’s, niet alleen de 
flinterdunne, arme, schimmelende taalhuid 
verraadt de negatie van de symbolische 
macht van deze taal, in haar woekering. 
Tekens van tijd, woorden die naar tijd ver
wijzen, klokken, zandlopers, wekkers en 
tollen - rondtollende tijd, tollende taal - 
-herhalen zich en hollen in die herhaling hun 
betekenis achterna. Ze blijven ‘de tijd’ bete
kenen, en daarin komt hun betekening nooit 
aan bij een object. De taal van Paul Thek 
spreekt terzelfder tijd over de drift en de 
onmacht tot betekenis. Lichtjes, papieren 
zakdoekjes, bomen (‘symbool’ van wat 
‘blijft groeien’ ) vullen aanhoudend de ruimte 
en in dit vullen, dit obsessieve verstuiven 
van taal tot een alles omgevend ambiente, 
zaait de taal van Thek rusteloos haar eindig
heid uit.

Het minste wat men kan zeggen, is dat de 
taal van Paul Thek niet stilstaat. Al was het 
maar (ook) door het ‘slijk’ waar ze uit is 
opgebouwd - niet voor niets gebruikte Paul 
Thek ook dingen die hij op of rond de plaats 
van de tentoonstelling vond. “The best of 
Paul’s contribution was the knowledge that 
you could wrest beauty out of absolutely 
anything - for a moment', schrijft Richard 
Flood. Betekenissen konden onverhoeds uit 
zogenaamd dagelijkse of waardeloze spul
len opschieten, en kantelden in wijzigende 
configuraties doorheen de tentoonstellin
gen. “References were so abundant that an 
old fishing barge became a vessel capable of 
Protean metamorphoses - A Viking long 
boat, Noah’s ark, Huck’s raft” (...). Visual 
juxtapositions came and went like colors in 
an oil slick. Much of the encyclopedic 
layering was due to the myriad details 
provided by Thek’s collaborators who were 
given creative autonomy within areas of the 
overall environment.” (Richard Flood) 
Wanneer Harald Szeemann tijdens een ge
sprek met Thek in 1973 diens “display of 
symbols” bevraagt, yolgt Thek hem daarin, 
gefascineerd als hij zelf is door de laby
rintische groei van zijn overgesymboliseerde 
liturgieën. Vrolijk schouderophalend ver
telt Thek over kersen die zonder dat hij het 
wist een symbool bleken te zijn van “the 
graces of God”. Hij had de kersen gewoon 
uit een liedje dat zei “that life is just a bowl 
of cherries”. De combinatie van Ganymedes 
en de kersen gaat terug op een klein schilde
rij, waarvan hij de ene helft en Franz 
Deckwitz de andere helft vond. “I don’t 
know who Ganymede is really. In America 
I was never taught anything (...) about 
mythology.” En de uien? “For me it is a 
Station of the Cross. When you cut it you cry 
but it is a simple and inevitable thing. And 
I love the way it grows. It will even grow in 
the dark with no light. It just insists on 
growing.” Welke betekenissengroei licht 
hier op, voorbij Theks preoccupatie met 
symboliek?

De dingen bij Thek lossen zich nooit op in 
een betekenis, ze worden door een rusteloze 
taal, een prolifererende duiding bespookt. 
En niet alleen de beweeglijkheid van de 
betekenissen, maar ook de huid van de din
gen zoals ze bij Thek verschijnen, spreekt 
over deze schimmelachtige woekering van 
de taal, over haar lichtheid: de losse blauwe 
beschildering van binnenwanden, de alles 
begroeiende huid van kranten, de speelgoed- 
symboliek, de obsessionele herhaling van 
feeërieke cleenex-zakdoekjes. De dingen
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Zonder titel (uit de serie Technological Reliquaries), 1967

bij Thek zijn duidelijk niet de symbolen uit 
de liturgische plechtigheid, ze zijn er de 
rusteloze, zich vermengende, schaduw
achtige, kartonnen restanten van. Ze zijn 
bovendien symboliek die zich nooit in het 
symbolische stabiliseert, omdat haar 
obsessioneel, ongedurig gedrag en haar 
schimmelachtige huid die mogelijkheid al 
bij voorbaat ondermijnt. Theks Processions 
geven zin, tot in het absolute desnoods. Of 
beter gezegd, tot in het eindeloze. Ze geven 
zin op een manier die de zinloosheid van 
deze activiteit zelf zichtbaar maakt.
De semantische overdaad van Theks envi
ronments is spilzuchtig. Spelzuchtig: zowel 
in de verschijning van de dingen (soms 
letterlijk speelgoed) als in de begrenzing 
van het actieterrein lijken Theks installaties 
de condities van een spel te affirmeren. 
Eerst bakenen ze hun terrein af, stellen ze de 
speelruimte veilig voor de werkelijkheid 
erbuiten, en vervolgens slaan ze binnen die 
grenzen aan het woekeren. De toren van 
Babel staat op een vlot dat ingegraven is in 
het zand, in “a sea of time”: een onmeet
baarheid, een ondoordringbaarheid van 
zandkorrels. Maar terzelfder tijd is het een 
zandbak met een zandkasteel, zoveel meter 
op zoveel meter, met rond de toren vrolijke 
speelgoedtollen. Aan de rand staan banken. 
Thek introduceert opvallend vaak banken 
aan de rand van het actieterrein, of daar in de 
buurt. Vanop die punten kan de kijker de 
installatie contempleren of naar de andere 
kijkers kijken. Vanuit deze nadrukkelijke 
introductie van de kijkcondities echter, be
nadrukt Thek het gespeelde van zijn ritue
len, die zich daarmee nadrukkelijk aanbie
den als een spektakel. Ritueel, spel en spek
takel versmelten met elkaar. En weerom, 
precies in dit expliciete affirmeren van grens- 
en kijkcondities, in dit markeren van de 
scenische ruimte als speelruimte, en door
heen de nadrukkelijke uitnodiging aan de 
kijker om te kijken, deel te nemen, te con
templeren, verschijnen Theks rituelen als 
bezeten spektakels in de manische speeltuin 
van een in se machteloos geworden taal.
Theks wereld heeft in haar obsessionele 
zucht om te betekenen en daarin te beheer
sen, iets van een totalitair kaartenhuis, een 
megalomaan zandkasteel. De museum
ruimten, de wanden, zelfs het ogenblik van 
de tentoonstelling (Kerstmis, Pasen) en de 
geluiden: al deze randconditities worden in 
het werk gezogen. De installaties van Thek 
zijn 'overgeklimatiseerd' doorbedden, geu
ren, muziek. Daarin toont zijn taal haar 
symbolische uitputting: alleen in de totale 
bedwelming van dit alles vullende, inpal
mende, overwoekerende ambiente, kan ze 
nog macht voorwenden over haar andere - 
en over de toeschouwer. In die zin zou men 
kunnen zeggen dat Theks werk zich redt 
door de symptomen die de mislukking van 
zijn intentie om de toeschouwer van eender 
wat bewust te maken, blootleggen: juist in 
haar proliferatie, haar (atmosferische) 
bezettingsdrang, manifesteert zijn taal haar 
uitholling en ontsnapt dit werk aan de iden
tificatie met een bedenkelijk mystiek spek
takel.
Men kan zich afvragen of Thek deze ont
sporing van de taal in haar beheersingsdrift 
heeft gereflecteerd. Of toont deze taal zich 
haast onwillekeurig als niet meer dan de 
rituele bezwering van haar eigen leegte? 
Hoe dun is de grens tussen de woekering 
van de taal en de momenten waarop ze - 
dweepzuchtig én behoudsgezind - toch weer 
in haar macht begint te geloven? Kan Theks 
piramide zich niet toch weer sluiten tot een 
zingevend symbool, met tijdelijkheid als 
pathetisch alibi en een begeleidende 
Mattheuspassie als religieuze filmmuziek? 
Men ontkomt niet aan de indruk dat Theks 
kunst zich voortdurend ondanks zichzelf 

heeft gered van pseudo-mystiek. Theks 
betekenisdrift is in eerste instantie proble
matisch, en enkel doordat deze drift zich als 
zodanig toont en zich daarin tegen de zelf
zekerheid van het betekenissenparcours 
keert, redt zich - wellicht vaak voorbij de 
intentie van de kunstenaar - het bewustzijn 
van het werk. In verband met Theks ge
woonte om in groep te werken, kan men iets 
gelijkaardig opmerken: of Thek zelf nu uit 
was op rituele communie of droomde van de 
realisatie van een collectief onbewuste, de 
intentionaliteit van de keuze om in groep te 
werken, keert zich tegen de stabiliteit van de 
betekenisgeving zelf. De discussie over het 
(semantische) voogdijschap van de boot 
met het hert {Stag in the Boat) uit “Pyramid/ 
A Workin Progress” (Stockholm 1971-72), 
zoals die door The Artists' Co-op-lid Ann 
Wilson wordt geopend in haar tekst voor de 
catalogus bij dè Witte de With-tentoonstel- 
ling, is daar slechts één van de symptomen 
van.

In de laatste installaties lijkt de taal van 
Thek steeds lichter te worden. De controle 
(het ritueel) wordt dunner en dunner. Raket
ten als grote potloden zijn omringd door 
papieren beelden, sterren, lichtjes, blokken, 
slingers. Letterlijk of figuurlijk door (sym
bolisch) speelgoed, en vrolijk gestemd af
val. In 1986 {“Chambre d’amis”) was de 
sacristie uit de vroegere tentoonstellingen 
een ijzeren kuipje met een wat dikke, kod
dige waterstraal, omringd door een jolig 
gekleurd zwembandje, balletjes en een plas
tieken eendje. Daarrond ontspon zich een 
quasi vegetale woekering van beelden, voor
werpen, soms mogelijke ‘symbolen’. Er was 
de vlieger van krantenpapier: langs daar zou 
dit spoor van schimmelende taalrestanten 
uit zichzelf kunnen wegvliegen, maar daar 
is het stopgezet. De installatie stond links in 
de koetsierdoorgang van een Gents huis - 
rechts kon je het spektakel gadeslaan vanop 
een bank. In de tuin stond een “Steen van de 
filosoof’, door zijn enig overgebleven artis
tieke partner Franz Deckwitz gerecon
strueerd op basis van de prent “Melencolia ” 
(1514) van Albrecht Dürer; daarnaast was 
een ladder tegen eer boom geplaatst. Een 
ladder uit een droom die weet dat ze een 
droom is, zoals het te bedrieglijke blauw 
van het uitspansel.
Het late werk van Paul Thek doet meer en 
meer afstand van de emfatische ritualisering 
uit de vroege installaties. Waar Theks in
stallaties uit de jaren ’70 zich voortdurend 
lijken te redden ondanks henzelf - in de 
hysterische betekenisdrift namelijk, die een 
bedwelmend, met zingeving overspoeld 
Gesamtkunstwerk tegen zichzelf keert - lijkt 
precies deze heerszucht nu opgelost in een 
sidderende lichtheid van de taal, die ruste
loos haar eindigheid blijft voortplanten. De 
schimmel verraadt de betekenis niet meer 
‘ex negativo’, ze is overal in doorgedron
gen, ze bepaalt de beweging van het werk 
zelf. Pas hier lijkt het alsof we het verraad 
aan het symbolische op de ruggegraat van 
het werk lezen, en niet alleen in de voegen 
(of tussen de lij nen) van een retorisch droom
kasteel. Pas hier weet het vlees tenvolle dat 
het geen lichaam is tenzij het onwezenlijke 
vlees van de taal zelf.
Pas hier redt, bijgevolg, het werk zich niet 
alleen ondanks Thek zelf, en zit het van kop 
tot staart in de poriën van een eindeloos 
schimmelende betekenisgeving. Een schim
mel zoals die ook in veel van zijn schilde
rijen neerslaat, op krantenpapier geschil
derde beelden die in een versneld tempo van 
teken in teken, mutatie in mutatie verglij
den: hectische film-stills van een vruchte
loos vervellende taal. Het lijkt alsof deze 
werken door hun voortplantingssnelheid op 
te drijven, zichzelf trachten uit te vagen. Dat 

uitvagen, dat is dit werk net niet, daarvan is 
het slechts het achtergebleven sediment. 
Maar in dit ‘net niet niets’ zitten deze beel
den meer dan elders de manische voortplan- 
tingsdrift op de huid van een taal die, oor
verdovend ruisend, een nooit aankomende 
dood bezingt.

Wanneer we de rest van Theks oeuvre van
uit dit werk lezen, wordt meer dan ooit 
zichtbaar vanuit welk perspectief dit oeuvre 
meer kan zijn dan een kunsthistorisch docu
ment of - in sommige' gevallen - ronduit een 
anachronisme.
Wie Thek als ‘zingever’ volgt, wordt niet 
meer dan de (te trage) chroniqueur van het 
hysterische betekenissenparcours waarlangs 
hij zijn Processions heeft getraceerd. Theks 
werk is slechts interessant in de mate waarin 
het de betekenende activiteit van de taal 
activeert op een wijze, die geen exegese 
toestaat. De concrete wijze waarop hij in 
zijn werkmethode de tijdelijkheid, en daar
mee de onvermijdelijke ontsporing van elk 
ritueel moment trachtte’te mimeren, wordt 
door een poging om zijn taal in kaart te 
brengen - of zelfs maar zin te geven - ver
doezeld.
Theks dunne, vervellende taal- doet niets 
anders dan in een - noodgedwongen - be- 
drieglijke geste haar onophoudelijke ont
sporing stil te zetten. Juist dit stilzetten van 
dit steeds onvoltooide leeglopen van de taal 
in haarzelf, lijkt zich met Theks dood en met 
de verdwijning van zijn installaties te heb
ben geactualiseerd. Of, hetzij voelbaarder 
dan ooit, net niet. Want Thek kan natuurlijk 
niet anders dan zijn taal, en daarmee zijn 
betekenisdrang net niet uitvegen. Hij kan 
niet anders dan de (rituele) stilte waarover 
hij zelf sprak - die in het licht van wat 
voorafging juist de stilte van de gestorven 
taal zelf lijkt - telkens weer verraden; daar 
veranderen ook zijn dood en de fysieke 
verdwijning van zijn installaties niets aan. 
En toch lijkt deze fysieke verdwijning ons 
iets mee te delen, al was het maar doorheen 
de spookachtige naruis in onze herinnering, 
waarin de taal haar woekerende ondood 
misschien nog dichter op de huid zit.
Een opzichtige herenscenering van deze 
werken zou precies deze uitdunning van de 
betekenis verraden, en de indruk wekken 
dat hier wel degelijk, al was het maar met 
archeologische stukken en brokken, een min 
of meer stabiel universum van betekenissen 
op te graven valt. Een gereserveerde hou
ding tegenover een dergelijke reconstruc- 
tie-arbeid, zoals die uit de recente tentoon
stelling in Witte de With spreekt, lijkt me 
daarom correct.
Immers, in de intrinsieke, onmiddellijke 
gedateerdheid van elk bezweringsmoment, 
elk ritueel ogenblik, elk stilzetten van een 
schimmelende, onwezenlijk spokende taal, 
schuilt de onderhuidse waarheid over de 
bezeten liturgieën van Paul Thek.

Dirk Pültau

“The wonderful world that almost was”, 
de retrospectieve van Paul Thek loopt 
nog tot 8 oktober in Witte de With, Witte 
de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44). Daarna reist de tentoon
stelling naar de Neue Nationalgalerie in 
Duitsland, de Fundació Antoni Tàpies in 
Spanje en de MAC Galeries Contempo
raines des Musées de Marseille in Frank
rijk. De catalogus omvat teksten van Paul 
Thek, Ann Wilson, Harald Szeemann, 
Richard Flood, Marietta Franke en Hol
land Cotter. Bij Peter Lang Verlag publi
ceerde Marietta Franke in 1993 “Work in 
Progress • Art is Liturgy. Das historisch- 
prozessuale und betrachterbezogene 
Ausstellungs-konzept von Paul Thek”.

In het kader van het programma “Lezin
gen in Uitvoering” van Amarant geeft 
Dirk Pültau een lezing over Paul Thek: 
op 5 augustus om 14.00 uur in het Paleis 
voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel en op 9 augustus om 14.00 
uur in het MUHKA, Leuvenstraat 36, 
2000 Antwerpen. Inschrijven via Ama
rant.
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Het warenhuis (deel 2)
I. - III. Wat voorafging

In de vorige aflevering van “De Witte Raaf’ 
begonnen we met de geschiedenis van de 
verzameling beeldende kunst van de Provin
cie West-Vlaanderen. Daaruit bleek onder 
meer dat de aanvankelijke optie om enkel 
“levende” kunst te verzamelen versoepeld 
werd na de aankoop van een deel van de 
“historische” collectie van Gustaaf Van Gel- 
uwe.
Daarop volgde een analyse van de geschrif
ten van Willy Van den Bussche, sinds 1967 
de conservator van de Westvlaamse collec
tie. Naast de ontelbare formele en inhoude
lijke fouten en de ongerijmde artistieke 
‘ideeën’ en kunsthistorische opvattingen van 
de hoofdconservator onthouden we vooral 
zijn blinde compartimenteringszucht.
Eén van de aan de hoofdconservator toege
schreven fouten, met name de geografische 
situering van het Folkwang Museum in Ha
gen in plaats van Essen, bleek echter voor 
onze rekening, waarvoor onze excuses. Toen 
George Minne in het Folkwang Museum 
tentoonstelde, bevond het museum zich wel 
degelijk in Hagen. Na de dood van stichter 
Karl Ernst Osthaus in 1921, werd diens col
lectie aan de stad Essen vérkocht, waar ze de 
basis zou vormen van het Museum Folkwang 
Essen.

«e

IV. Aankoopbeleid

IV.l. Kunst, dit is Belgisch

Wanneer het Westvlaamse Aankoopcomité 
in 1959 haar functie opneemt, beperkt ze 
haar actieterrein tot de (“levende”) Belgische 
kunst van 1900 tot heden. Met uitzondering 
van werken van 'kunstenaarsbelgen' - 
genaturaliseerde buitenlanders of personen 
die reeds lang genoeg te lande verblijven om 
voor Belg te kunnen doorgaan - worden 
enkel Belgische kunstwerken verzameld. Ge
zien binnen de cultuurpolitiek van vlak na de 
oorlog en in het licht van de beperkte finan
ciële middelen, kan men daarvoor nog' enig 
begrip opbrengen. Het is echter onthutsend 
dat deze optie tot op heden niet van de hand 
werd gewezen, meer zelfs, dat ze niet eens ter 
discussie werd gesteld.
Kan men de Belgische kunst begrijpen als 
het internationale kader is weggeknipt? Na
tuurlijk kan dat niet, en zelfs de hoofd
conservator schijnt hieraan niet te twijfelen. 
In zijn geschiedenis van de Belgische mo
derne kunst kan hij het niet nalaten de 
Belgische kunst voortdurend in het interna
tionale gelid te laten lopen. Zoals we in het 
eerste deel van onze tekst aantoonden, ver
valt hij zelfs in het omgekeerde: heel wat 
Belgische kunstenaars worden te pas en te 
onpas tot koplopers van (internationale) his
torische stromingen en tendensen gepromo
veerd.
Elders betoogt de hoofdconservator dat het 
tentoonstellingsbeleid van het PMMK de 
collectie van een internationaal denkraam 
voorziet. Sinds de opening van het PMMK in 
1986 is het aantal internationale manifesta
ties echter zeer beperkt gebleven, om nog te 
zwijgen over hun inhoudelijke relevantie en 
hun waarde als omkadering van de collectie. 
Naast een tentoonstelling met Transavan- 
guardia-kunstenaars ( “Costellazione Trans- 
avanguardia”, 1988) en “Cobra-Post-Co- 
bra ”(1991), moeten we al teruggrijpen naar 
tentoonstellingen als “Hedendaagse schil
derkunst in Marokko ” (1988) en gelijkaardige 
manifestaties over de Sovjetunie en Mexico 
om internationale accentjes in het tentoon
stellingsbeleid te kunnen bespeuren.
Maar dit nog terzijde: een geografisch veran
kerd aankoopbeleid moeten we vooral van
uit fundamentele argumenten verwerpen. Als 
bij de beschouwing van een kunstwerk in 
eerste instantie de nationaliteit van de maker 
belangrijk is, dan verdringt een nietszeg
gend, triviaal etiket de wezenlijke ontmoe
ting met het kunstwerk. Van allerlei cultu
rele verschijnselen, zoals bier, jenever en 
kant, kan men op legitieme basis een zo 
gediversifieerd mogelijke collectie aanleg
gen, en dat binnen strikt omschreven gren
zen. Wanneer men kunst onder een nationale 
microscoop legt, degradeert men ze tot een 
curiositeit.
Van iemand die geen confrontatie aangaat 
met kunst in het algemeen maar enkel tekent 
voor kunst met een Belgisch keurmerk, kan 
men bezwaarlijk een geïnspireerde benade
ring verwachten. Deze onzinnige afbake
ning van een artistieke lap grond, is dan ook 
slechts de voorbode van een verdere onder
verdeling van deze nationale taart met be
hulp van vakjes en rubriekjes: “tendensen”, 
“stijlrichtingen” en “stromingen”. Dat het 

PMMK haar enge werkveld op die manier 
verkavelt, tonen we hieronder aan.

IV.2. Budget en aankoopprocedure

Het aankoopbeleid van het PMMK is in 
handen van de hoofdconservator, die daarin 
wordt bijgestaan door een commissie. Over 
de aankoopprocedure lezen we in de docu
menten die de Provincie ons toezond, het 
volgende: “In de praktijk komt het erop neer 
dat men tot een akkoord komt betreffende de 
voorstellen die door de Hoofdconservator 
worden geformuleerd. Deze laatste is ten 
overstaan van de leden van het aankoop
comité het best geïnformeerd van wat zich 
op artistiek vlak nationaal en internationaal 
afspeelt." Jaak Fontier, Albert Maertens, 
Ludo Bekkers, Freddy De Vree, Glenn Van 
Looy, Gerrit Defreyne, Trees Deryckere en 
Lydia De Pauw-De Veen, de leden van het 
huidig "museumcomité", moeten hun func
tie dus vooral niet te ernstig nemen. Welke 
bijdrage zouden zij nog kunnen leveren, als 
de hoofdconservator toch het “best geïnfor
meerd” is? Welnu, in de praktijk zelfs hele
maal geen. Een lid van het aankoopcomité 
vertrouwde ons toe dat het comité niet alleen 
steevast voor voldongen feiten wordt ge
plaatst, maar dat het in 1994 en 1995 niet 
eens meer werd bijeengeroepen. Tussen haak- 
jes: de Bestendige Deputatie is politiek ver- 
antwoordelijk voor deze gang van zaken.
Van 1983 tot 1994 ontving de hoofd
conservator 46.524.791 frank van de Provin
ciale en Vlaamse overheid voor de aankoop 
van kunst. De ter beschikking gestelde mid
delen zijn aan de magere kant. Maar moet 
men ze ook ontoereikend noemen voor de 
hoofdconservator? Dat willen we hier on
derzoeken.

IV.3. De historische afdeling

Na de aanwinst van een fractie uit de collec
tie Van Geluwe bestaat het “eigen kunst
bezit” van de Provincie West-Vlaanderen uit 
twee secties: een “historische afdeling, ge
wijd aan het Vlaams Expressionisme” en 
“een afdeling gewijd aan de Hedendaagse 
Belgische Kunst.” Ook na 1963 blijft de 
klemtoon op hedendaagse kunst liggen, al 
wordt het historische gedeelte - de Belgische 
kunstgeschiedenis na 1900 - systematisch 
aangevuld. De Provincie heeft in de afgelo
pen 30 jaar werken verworven van Léon 
Spilliaert, Albert Servaes, Oscar en Floris 
Jespers, Victor Servranckx, Frits Van den 
Berghe, Jean Brusselmans, Marcel Baugniet, 
Prosper De Troyer, Jozef Peeters, Jos 
Léonard, Jules Schmalzigaug, René Magritte, 
Constant Permeke en Pierre Flouquet. Op
merkelijk is ook de omvangrijke schenking 
van werken van Paul Joostens. Bovendien 
kreeg het PMMK een bruikleen van de Stad 
Oostende, met werken van pioniers van de 
Belgische moderne kunst.
De kwaliteit van de werken van deze 
Belgische meesters mag dan behoorlijk zijn, 
toch vallen er heel wat pijnlijke gaten, zeker 
voor een instelling die zich wil opwerpen als 
een Museum voor Belgische Moderne Kunst. 
Zelf meldt de hoofdconservator de afwezig
heid van ondere andere James Ensor, Félicien 
Rops en Xavier Mellery. Van René Magritte 
kon het museum alleen een vroeg werk aan
kopen. Van Georges Vantongerloo, Gustave 
van de Woestijne en Valerius de Saedeleer 
helemaal niets.
Als het PMMK een overzicht wil bieden van 
de Belgische moderne kunst, mag het zich 
niet vastpinnen op een datum - het jaar 1900. 
Tot de Belgische moderne kunst moet men 
natuurlijk ook de generatie rekenen van vlak 
voor de eeuwwisseling. Van George Minne, 
Georges Lemmen, Henry van de Velde, Theo 
Van Rysselberghe, om maar deze kunste
naars te noemen, bezit het museum echter 
geen werk.

IV.4. Levende kunst

De lijst van de “levende” kunstenaars die in 
de Provinciale collectie vertegenwoordigd 
zijn, is lang en vol verrassingen. Talloze 
namen komen ons onbekend voor. Of kent u 
het werk van Eric Algoet, Mirella Boerjan, 
Walter Goossens, Constant Lambrecht, om 
het hier maar bij te laten? Voor we de collec
tie van het PMMK bestudeerden, waren wij 
niet op de hoogte van de artistieke activitei
ten van deze landgenoten. Dat pleit mis
schien niet voor ons, maar toch begrijpen we 
nog steeds niet hoe de Provincie deze kunste
naars wel op het spoor kwam.
Van een aantal andere aankopen hebben we 
de tactiek van de Provincie wel kunnen ach
terhalen. Er is bijvoorbeeld een levendige 
belangstelling voor de laureaten van de wed

strijden die de Provincie uitschrijft voor schil
der- en beeldhouwkunst. Gilbert Swim- 
berghe, Roger Bonduel, Marie-Rose Lannoy, 
André Taeckens, Paul Van Rafelghem, Jozef 
Noreille, Stefan Depuydt, Pol Spilliaert, Pol 
Patoor, Lucien De Gheus, Yvan Theys, Cyr 
Frimout, Livia Canestraro, Godfried 
Vervisch, Luc Decroubele, Karel Dupont, 
Jacques Moeschal, Emiel Hoome, Joseph 
Willaert, Jacques Verduyn, Claudine De 
Pauw, Albert Rubens, Robert Cheque en 
Ludo Verbeke: van al deze tussen 1955 en 
1976 gelauwerde kunstenaars kocht de Pro
vincie werk aan (zij het in een enkel geval 
ook voor een werk bekroond werd). De Pro
vinciale collectie omvat niet minder dan 11 
bekroonde werken. “Traditiegetrouw”, zo 
omschrijft de conservator nog in 1976 de 
aankoop van werken van Provinciale Prijs
winnaars. Het is nauwelijks te geloven dat 
een museum zijn aankoopbeleid ten dele 
fundeert op de ondermaatse oogst van een 
provinciale artistieke competitie. Bekijken 
we immers de winnende kunstwerken, dan 
hebben we de keuze tussen artistiekerig ge
schreeuw, vijfderangs modernisme, godver
geten tijdskunst of - jawel - de «puurste 
parochiale avant-garde.
Niet alleen uit de Provinciale wedstrijd- 
bulletins bevoorraadt het Aankoopcomité 
zich, maar ook uit het deelnemersveld van de 
drie Triënnales die in 1968,1971 en 1974 in 
Brugge plaatsvonden. Van de 9 werken die 
de Provincie in 1971 aankocht, waren er 5 
opgenomen in de tweede Triënnale. Maar 
daar blijft het niet bij: ook in de jaren daarna 
haalt men hier en daar nog een werkje bin
nen, dat indertijd een Triënnale sierde. In 
totaal werden niet minder dan 27 werken, die 
in de Triënnales tentoongesteld werden, door 
de Provincie verworven.
Deze politiek mag evenzeer verbazing wek
ken. In de catalogus van de Tweede Triënnale 
merkt het selectiecomité immers (terecht) op 
dat de manifestatie “in de eerste plaats infor
matief is”. De Triënnales wilden de bezoe
kers een panoramische blik gunnen op het 
heterogene veld van de actuele beeldende 
kunst te lande. Blijkens de catalogi resul
teerde dit open uitgangspunt in manifestaties 
met een eerder receptief, en daarom automa
tisch tijdgebonden karakter. We willen dit 
echter niet als een kritiek tegen de Triënnales 
uitspelen. Wat ons interesseert, is de keure 
werken dié de Provincie aan de Triënnales 
overhoudt.
De groep Triënnale-werken die het museum 
werd binnen gesluisd, is een pijnlijk alle
gaartje van pseudo-expressieve aanstellerij 
(Rik Poot, José Vermeersch), modischedoor- 
drukjes (Jacques Verduyn, Guy Degobert, 
Antoon De Clerck) of - zeker voor heden
daagse ogen - verkitschte pogingen om mee 
te huppelen op de internationale scene. Of 
hoe moeten we Mark Verstockts “environne
ment” met lichtgevende zwarte plexi-kubus- 
sen anders taxeren? Dat men af en toe kunst 
aankoopt die na verloop van tijd enkel nog 
van een tijdsklimaat getuigt, is op zich niet 
zo dramatisch. Erg is dat deze kwalificatie 
geldt voor de minst problematische aanko
pen uit dit Triënnale-pakket, zoals bijvoor
beeld het werk van Evelyne Axell. Dat een 
museum voor moderne kunst ooit op de 
marmeren wulpsheid van Pol Spilliaert ver
lekkerd raakte, is gewoon beschamend. Werk 
van zulk een ‘niveau’ ontsiert normaal alleen 
Vlaamse dorpspleintjes.
Zo mogelijk nog pijnlijker is de vaststelling 
dat op de deelnemerslijst van de Triënnales 
ook namen prijken van kunstenaars, van wie 
het toenmalige werk nu nog wel standhoudt. 
Naast cruciale kunstenaars als Panamarenko 
en Marcel Broodthaers, werden Bemd 
Lohaus, Marthe Wéry, Jef Geys, Raoul De 
Keyser, Amedée Cortier, Leo Copers, Guy 
Mees en Philippe Van Snick ooit op een 
Brugse Triënnale uitgenodigd. Van de mees
ten zou later - veelal met een decennium of 
meer vertraging - alsnog werk in de collectie 
van het PMMK terechtkomen.

rv.5. Stijldragers

In 1972 gaat de Provincie voor de eerste keer 
over tot de aankoop van een ensemble van 
één kunstenaar, met name Roger Raveel. In 
één klap is het museum 8 werken rijker. Deze 
beleidsoptie wordt in 1973 als volgt toege
licht: “Wat de aankoop van kunstwerken 
betreft, wordt er vooral naar gestreefd om, 
benevens en ter aanvulling van de huidige 
verzameling, grote groepen samen te stellen 
rondom de belangrijkste vertegenwoordi
gers, die, op hun beurt, worden vertegen
woordigd met een retrospectief ensemble.” 
(1) Paul Van Hoeydonck in 1973, Pol Mara 
in 1974, Engelbert Van Anderlecht in 1976 
worden op die manier als de belangrijkste 

“stijldragers” van de hedendaagse kunst naar 
voor geschoven. Ook Vie Gentils en Walter 
Leblanc komen dit ‘eliteclubje’ vervoegen. 
Maar wat met de kwaliteit van deze ensem
bles ? Af gezien van de groep werken van Van 
Anderlecht is dié bijzonder twijfelachtig. 
Zelfs van Raveel wist het PMMK geen sterk 
geheel te verwerven. Ook al is de optie om 
retrospectieve ensembles samen te stellen 
zonder meer zinnig, de uitwerking blijkt zeer 
problematisch. Immers, waarom moest men 
deze ensembles zo nodig in één keer aan
schaffen. Was het niet interessanter geweest 
om deze kunstenaars te volgen en hun verte
genwoordiging in de collectie geleidelijk op 
te bouwen? Natuurlijk, maar een dergelijke 
strategie veronderstelt een kritische, open en 
levendige omgang met kunst, kunstenaar en 
kunstgeschiedenis. Precies deze houding is 
volstrekt afwezig in het PMMK.
Wanneer we vandaag het PMMK bezoeken, 
blijkt dat dit museum aan haar beeld van de 
Belgische kunst gedurende de afgelopen 
decennia nauwelijks iets heeft gewijzigd. 
Raveel, Mara, Van Hoeydonck, Leblanc, 
Van Anderlecht en Gentils, de “belangrijk
ste stijldragers” van weleer worden nog al
tijd als sleutelfiguren gememoreerd. Dat de 
“space-art” van Paul Van Hoeydonck ver
geeld is tot een aandoénlijk naïef, verkitscht 
tijdsfenomeen, belet niet dat zijn werken nog 
breeduit door de ruimte mogen paraderen. 
Dat de assemblages van Gentils algauw ver
zwaarden tot een pompeuze surrealistische 
poppenkast, staat geen ruime presentatie in 
de weg. Van de eenvoudigste en meest radi
cale werken uit Gentils’ vroegste periode is 
hier niets te zien. Ook de gelikte opper- 
vlakte-effecten van Walter Leblanc - zijn 
‘rijpe op-art’ - worden zonder schroom mas
saal geëtaleerd. Zelfs Pol Mara, producent 
van pop-art zacht als een schapevacht, is 
door het PMMK nog altijd niet tot het art
shop circuit veroordeeld.
De evidentie dat de kunstgeschiedenis een 
levende discipline is die zich continu herbront 
en corrigeert, is aan dit instituut niet besteed. 
Het PMMK biedt geen hedendaagse kijk op 
het Belgische artistieke verleden. Het 
mummificeert gewoon haar eigen aankoop
beleid en, daaraan gekoppeld, haar hopeloos 
gedateerde visie.

IV.6. De grove borstel

In 1982 worden de eerste vertegenwoordi
gers van de zogenaamde “Nieuwe Schilder
kunst” in de collectie opgenomen: Rik 
Vermeersch, Hans Vandekerckhove, Jacques 
Charlier, MarkLuyten, Eric Verhal, Narcisse 
Tordoir, Fik Van Gestel, Philippe Vanden
berg en Luc Martinsen. Een jaar later schaft 
de Provincie werken aan van de volgende 
“Nieuwe Wilden”: Franky Deconinck, Johan 
Van Haevre, Charles Debbaut, Mare Jambers, 
Philippe Bouttens, Piet Moerman en William 
Sweetlove.
Als de ongelijke invulling van deze twee 
etiketjes nog niet alarmerend genoeg is, dan 
toch zeker de vermelding van Jacqües 
Charlier als “Nieuwe Schilder”. De manier 
waarop deze kunstenaar alle zogenaamde 
“stromingen” heeft geparodieerd, van Land 
Art en conceptuele kunst tot de “Nieuwe 
Schilderkunst”, wordt niet zichtbaar in het 
PMMK. In een tekst van de hoofdconservator 
uit 1982 wordt Charlier enkel vermeld als 
kritische spotvogel van de schilderkunst. 
Charlier mag als nar het pptsierlijke konink
rijk van de “expressieve schilderkunst” legi
timeren. Zijn “conceptuele” achtergrond 
Wordt wijselijk verzwegen.
Schilderen hebben alle bovengenoemde kun
stenaars gedaan, maar behoren ze daarom 
ook tot één coherente groep, of die nu de 
“Nieuwe Schilderkunst” heet of de “Nieuwe 
Wilden”? Natuurlijk niet. Maar voor de 
hoofdconservator heb je in de kunst van de 
jaren ’ 80 nu eenmaal één triomferende troep 
schilders die de glorieuze revival - en zeg 
maar: de superioriteit - van de schilderkunst 
kracht bijzetten.
De relatie met kunst beperkt zich in het 
PMMK tot het samenproppen van kunstwer
ken volgens nietszeggende gemeenschappe
lijke trekjes, waardoor in wezen totaal uit
eenlopende oeuvres in dezelfde stal worden 
gemaneuvreerd. Wie met zo’n grove borstel 
de kunstgeschiedenis samenveegt en daar 
een verzamelbeleid mee fundeert, moet vroeg 
of laat wel op de gemeenschappelijkheid der 
gemeenschappelijkheden botsen: de eigen 
volksaard. “Wij zijn in wezen een volk van 
schilders, vandaar dat na de katharsisperiode 
van de zeventiger jaren ook bij ons een 
spontane herwaardering moest loskomen”. 
(2)
Het magazijn van deze “Nieuwe Wilden” 
werd volgestouwd voorafgaand aan, en in
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het kielzog van “Modernism in Painting” 
(1992) - de hoogmis van de Vlaamse schil
derkunst. Wat we hier aanschouwen is een 
deprimerend allegaartje picturale markt- 
kramerij. Buiten de werken van Luc Tuymans 
en Walter Swennen houdt werkelijk niets 
stand. Enkele regionale "neo-expressionis- 
tische” vedettenkomen niet verder dan slecht 
verwerkte demonstraties van een bekrom
pen Kunstwollen (Jan Deconynck, Mario De 
Brabandere, Luc Martinsen,... ). Hier en daar 
doet zich een kitscherige galontlading voor 
(Philippe Bouttens, Joël de Rore,...). Een 
heel aantal kunstenaars lijkt rechtstreeks uit 
het bruine kroegen-circuit het PMMK bin
nengestapt (Frank Maieu, William Sweet
love, ... ). Of wat te denken van het kolossale 
misverstand (3 op 2 meter en meer dan 
manshoog) dat Jean Bilquin in het PMMK 
neerpootte? Deze oerlompe kruising tussen 
een mystieke badkamer en een vierkantige 
wigwam verdient een rekordvermelding.
De kunstenaars die schilderkunst zogenaamd 
“analytisch” of “conceptueel” proberen te 
benaderen, doen dat steevast op een wollige 
manier: decoratieve oefeningetjes van 
Marcase, smeuïg gereflecteer van Thé Van 
Bergen, trendy coole schema’s van Paul 
Morez: of hoe “conceptueel schilderen” toch 
plezant kan zijn!
Tenslotte be wij st het werk van Philippe Van
denberg, Fred Bervoets, Marc Maet en Fik 
Van Gestel enkel dat de “Nieuwe Schilder
kunst” in onze vaderlandse kunstgeschiede
nis niet meer dan een voetnoot verdient.

IV.7. Alvast een conclusie

We hebben gewezen op de kern van het 
probleem van het Westvlaamse verzamel
beleid, met name het uitgangspunt om de 

. verzameling te beperken tot kunst van eigen 
bodem. Deze artistieke optie is niet alleen 
onverantwoord, ze werd ook nog eens op een 
buitengewoon karikaturale wijze ingevuld. 
Van de Belgische kunst van 1900 tot heden 
bezit het museum bij wijze van spreken alles 
- op enkele belangrijke uitzonderingen na. 
Qua representativiteit kan het PMMK nau
welijks overtroffen worden. Maar is er een 
meer dodelijke omgang met kunst dan een 
representatieve?

IV.8. Goede werken

Op een mooie dag trokken we naar het PMMK 
met het volgende plan: we wilden gaan ge
nieten van al de goede werken die het mu
seum op die dag tentoonstelde. Ziehier onze 
selectie uit de na-oorlogse periode: “Compo
sition abstraite ” (1957) en “Twistedstrings ”. 
(1958) van Walter Leblanc; “Hommage à 
Giotto” (1956) van Roger Raveel; “LeGrand 
Ture” (1952) en”Composition” (1956) van 
Antoine Mortier; “Blauw-rood” (1970) van 
Amedée Cortier; “Composition” (1958) en 
“Composition” (1959) van Engelbert Van 
Anderlecht; “A Perte ” (1959) van Engelbert 
Van Anderlecht, Jean Dypréau en Serge 
V andercam; Z.T.(1960)van Louis V an Lint; 
“Adina” (1953) van Jo Delahaut; “Woud” 
(L954) van Pierre Alechinsky; “Museum” 
(1968), “Département des aigles” (1968), 
“Alphabet” (1969), “Tableauformesacadé
miques” (1970) van Marcel Broodthaers; 
“Laniel” (1972) van Raoul De Keyser; 
“Nuque” (1987) van Luc Tuymans; “Our
son” (1985) van Walter Swennen; “Vlie
gende tijger - Vliegende sigaar” (1978), 
“Rugzakvlucht” (1986) en “Pastillemotor” 
(1987) van Panamarenko; een tekening van 
Dan Van Severen, een enkel werk uit het 
ensemble van Marcel Marien. Daarnaast 
omvat de Provinciale collectie heel wat mid
delmatige tot ondermaatse werken van inte
ressante kunstenaars. Dit geldt naar onze 
mening onder meer voor werk van Marthe 
Wéry, Dan Van Severen, en - zoals elders al 
aangegegeven - ook voor Roger Raveel.
We geloven dat deze kunstwerken stand zou
den kunnen houden in een collectie waarvan 
het uitgangspunt artistiek verantwoord is. 
Het ligt echter niet .meteen voor de hand om 
alleen vanuit deze beperkte en heterogene 
selectie ook een interessante verzameling te 
formeren. Daarvoor liggen de artistieke op
ties en probleemstellingen van deze kunste
naars misschien te ver uit elkaar...

IV.9. Of hebben de afwezigen toch gelij k?

Laat ons tenslotte nagaan welke kunstenaars 
ontbreken in de verzameling van naoorlogse 
Belgische kunst. Volgens de documenten 
die ons ter beschikking staan, beschikt het 
PMMK over geen werken van onder andere 
Bemd Lohaus, Jan Vercruysse, Guillaume 
Bijl, René Heyvaert, Didier Vermeiren, 
Philippe Van Snick; van Guy Mees is er 

enkel een mapje zeefdrukken. Democratisch 
als dit warenhuis is, bezit het PMMK dus 
zowat alles wat er aan Belgische kunst te 
krijgen is, behalve werk uit zowat de belang- 
wekkendste oeuvres uit de Belgische kunst 
sedert de jaren ’60. Maar moeten deze afwe
zigen zich niet gelukkig prijzen? Deze con
clusie wordt onvermijdelijk, wanneer we de 
omgang met de verworven werken in ogen
schouw nemen.

V. Het gebouw

V.l. DearchitectuurvanGastonEysselinck

Het voormalige warenhuis van de S.E.O. 
(Spaarzaamheid, Economie, Oostende) 
waarin het PMMK sinds 1986 gehuisvest is, 
werd gebouwd tussen 1950 en 1955. Archi
tect was Gaston Eysselinck. Hij concipi
eerde een gebouw met vier bouwlagen en 
voorzag de voorkant over de gehele breedte 
van hoge glazen wanden. Daardoor - en 
dankzij de glaspartijen aan de achterkant - 
was een royale natuurlijke belichting gega
randeerd.
Het interieur is in drie segmenten verdeeld 
door middel van twee trappen die als vrij
staande volumes in de ruimte zijn geplaatst. 
Links en rechts van de centrale ruimte bracht 
de architect tussenverdiepingen aan, van 
waaruit men de uitgestalde koopwaar kon 
overschouwen. Ey sselincks ruimteconceptie 
was zeer open en transparant, en beoogde 
een vlotte doorstroming van de klanten en 
een maximale aantrekkelijkheid van het vi
suele parcours.
Laten we eens zien wat van de oorspronke
lijke visie van Eysselinck overblijft na de 
verbouwing van het warenhuis tot museum.

V .2. De verbouwing

Met de aankoop van het S.E.O.-gebouw in 
1982 blunderde de Provincie een eerste keer. 
Niet omdat het gebouw ongeschikt zou zijn 
om er een museum in onder te brengen - die 
discussie willen we overlaten aan specialis
ten - maar omdat men slechts een gedeelte 
van het gehele complex verwierf. Onlangs 
kon de Provincie nog een stukje bijkopen, 
maar een globale architecturale visie op het 
gebouw van Eysselinck is waarschijnlijk 
voorgoed onmogelijk.
Wanneer de deur van de hoofdingang achter 
ons dichtzwiept, opent zich niet de overzich
telijke, royale verkoopsruimte van de S.E.O. 
We botsen meteen op een wand waarachter 
zich een ruimte voor tijdelijke tentoonstel
lingen bevindt. De twee trappen die in 
Eysselincks plan als imposante volumes de 
ruimte segmenteerden, hebben deze functie 
verloren - de tussenruimte is immers volle
dig dichtgestopt. De heerlijke verkoopsvlakte 
van de S.E.O. ademt niet meer. De ruimte 
tussen de inkom en de witte wanden is een 
lange, naamloze lap grond. Alleen een ang
stig molenwiekende kassabediende aan het 
linkse uiteinde van dit niemandsland wil ons 
zo nodig verwelkomen.
Elk van ons neemt vervolgens één van de 
beide trappen naar de eerste verdieping. Al
daar gearriveerd, kijken we niet door de 
glazen wand die uitgaf op de binnenkoer, 
maar botsen we onmiddellijk tegen een witte 
muur met kunstwerken. Ook, de trapkokers 
zijn voor een deel met valse wanden inge
pakt, en dus van kunstwerken voorzien.
Vervolgens doen we een poging om de ruim
ten te overschouwen. Of beter: we gaan op 
zoek naar ruimten. Die blijken er gewoon 
niet te zijn. Heel de museumvlakte is rond de 
trappartijen gecompartimenteerd door lelijke 
tussenschotten die zich nooit tot zoiets als 
een ruimte aaneensluiten. Op de hogerver- 
noemde tussenruimten, destijds Eysselincks 
uitkijkposten over de riante verkoopsvlakte, 
wordt ons nu het intrieste beeld van een 
schots en scheve verkaveling aangeboden. 
Aan de zijkant verlaagt de zoldering plots 
sterk. Verder naar achter wordt deze ruimte 
langzamerhand een akelig hol. Als volleerde 
speleologen volharden we in onze tocht, 
maar niettemin overvalt ons een deprimerend, 
claustrofobisch gevoel. De ruimte zelf is 
donker en de schilderijen worden belicht 
door lampen die achter de plafondconstructie 
zijn verborgen. Op die manier ontstaat de 
indruk dat men naar artikelen in verlichte 
nachtetalages kijkt. Vooral de ruimtelijke 
werken die op de tweede verdieping in een 
gelijkaardige spelonk schuilen, zitten ver
schrikkelijk gevangen. Het is alsof ze met 
hun hoofd gebukt lopen.
Doorheen heel het museum vallen smakeloze 
details op: om te beginnen de ruwe 'crepi' 
bezetting van de muren en valse wanden, 
maar ook de relingen, de balustrades, de 

klungelachtige kunstbelichting, nota bene in 
een ruimte die ooit zoveel daglicht ving. Alle 
ramen zijn bovendien voorzien van - geslo
ten! - gordijnen, alsof men schrik heeft van 
de confrontatie met het dagelijkse leven 
erbuiten.
'De verbouwing van het S.E.O.-complex is 
een gigantische mislukking. De ruimte
werking is onbestaande en de voor het ont
werp zo karakteristieke transparantie wordt 
volledig tenietgedaan door de dichtgemaakte 
achterste muur en het angstvallig buiten
houden van daglicht. De inrichting is 
aartslelijk. Het parcours tenslotte is hope
loos ingewikkeld.

V .3. De uitbreiding

We hielden het zelf nauwelijks voor moge
lijk, maar toen we op 18 juni de uitbreiding 
van het PMMK - en onvermijdelijk dus ook 
deretrospectieve van Bram Bogart - bezoch
ten, was onze vertwijfeling nog groter. De 
manier waarop men de binnenkoer en kel
ders tot een oriëntatieloze vlakte met zinloze 
niveauverschillen of uitzichten op lagere ni
veaus heeft getransformeerd, tart elke ver
beelding.
De grootste ‘ruimte’ lijkt op een ondergrondse 
garage, en inderdaad: de jolige exploten van 
Bogart stonden hier werkelijk achter elkaar 
geparkeerd. Het parcours daarrond is een 
grotesk labyrint waarin je niet anders dan 
verloren kan lopen. Naar de juwelenafdeling 
toe, wringen we ons in gangetjes als door een 
dwangbuis-. Sommige deuropeningen zijn zo 
laag dat de grootste van ons beiden (lm90) 
zich moet bukken. Hoe deze uitbreiding de 
goedkeuring van de plaatselijke brandweer 
kon bekomen, is ons een raadsel. Hoe men 
deze krochten efficiënt kan bewaken, is een 
al even groot mysterie, tenzij men hier be
schikt over een legioen suppoosten. Opzich
tige roosters, dikke leidingbuizen, brand
slangen en pilaren tieren hier welig. In één 
van de zaaltjes zijn rond een rij pilaren vitrine
kasten aangebracht - het geheel ziet eruit als 
een kneuterige poging tot minimale binnen
huisinrichting. Durft men dit werkelijk een 
museum te noemen? 1
Tussen 1983 en 27 april 1995 werd 
252.146.546 frank uitgegeven voor de aan
koop van het S.E.O.-complex en de inrich
ting van het PMMK. In dit bedrag zijn niet 
eens alle kosten begrepen die de recente 
uitbreiding met zich meebracht. De som is 
ook niet overdreven hoog, maar te hoog voor 
Fernand Sohier, de architect, Willy Van den 
Bussche, de hoofdconservator en de 
Westvlaamse Bestendige Deputatie. Dat staat 
nu wel vast.

VI . Omgang met de collectie

• VI.1. Veelzeggende storende details

In het PMMK worden de werken opgehan
gen aan opzichtige, lelijke, witte haken, het 
waarmerk van het bedompte dienstencentra- 
tentoonstellingscircuit. Heel wat schilderijen 
hangen scheef. Soms bengelen de werken 
meer dan dat ze hangen.
De tussenschotten bestaan uit een aantal 
panelen waartussen zwarte spleten zichtbaar 
blijven. Het is bijzonder storend als die ver
ticale strepen onder een werk door lopen, en 
dat des te meer naarmate het om abstract 
werk gaat.
Dan de naamkaartjes. Opvallend is dat de 
geboortedatum van nog levende kunstenaars 
veelal wordt gevolgd door een streepje en 
een opengelaten plaats, klaar om ingevuld te 
worden met de sterfdatum van zodra het 
noodlot toeslaat. We bevinden ons in een 
museum, beste toeschouwers: hier wordt 
geschiedenisgeschreven! De kunstenaar die 
zijn naam zo vermeld ziet, loopt wel even 
een rilling over de rug. Maar toegegeven, dit 
wordt ruimschoots goedgemaakt doordat het 
PMMK een aantal kunstenaars langer laat 
leven dan hen in werkelijkheid gegund was. 
Bij Felix De Boeck en Marcel Baugniet is de 
sterfdatum namelijk nog niet ingevuld. Ten
slotte bezit het PMMK ook werk van een 
aantal kunstenaars die nog niet geboren zijn, 
zoals Hubert Wolfs, Jean Kiemeney en Luk 
Van Soom. Hun naam wordt daarom stee
vast gevolgd door het verwachtingsvolle te
ken (°.
Vermelden we daarbij nog dat de gegevens 
op de kaartjes sterk variëren - kunstwerken 
zonder of met datum van ontstaan en/of 
aankoop, kunstenaars met of zonder geboor
tedatum,... - dat in sommige gevallen de 
kaartjes scheef hangen, los op de vitrinekast 
liggen of nergens te bespeuren zijn, dan is de 
conclusie eenduidig: het PMMK beheerst 
niet eens het primaire ABC van het tentoon

stellen: hoe hang ik een werk op & hoe maak 
ik een naamkaartje.

VI.2. Accrochage

Hoe articuleert het PMMK haar Belgisch 
verhaal in de opstelling? In een (reeds 
voorbijgestreefde) museumfolder staat het 
allemaal keurig uitgelegd. Alle hokjes, vak
jes en etiketten die we uit de geschriften van 
de hoofdconservator kennen, keren hier te
rug. In het kinderlijk primitieve kunstge- „ 
schiedenisboekje van de hoofconservator 
vinden we afdelingen als "Hyperrealisme", 
“Pop art”, “Conceptuele kunst” en “Nieuwe 
schilderkunst”. Dat klinkt misschien inter
nationaal, maar het is allemaal Belgisch. 
Belgische “Pop art”, Belgische “Minimal 
art”, u hebt het misschien nooit zo bekeken, 
maar het bestaat wel degelijk. En ja, er is ook 
nog zoiets als “Hedendaagse uitingen”, een 
afvalbak waarin je alles kwijt kunt dat aan de 
andere noemers is voorbijgegaan.
Het resultaat van deze aanpak is in de beste 
gevallen alleen maar saai. De accrochage 
van de kunstenaars onder de noemer “Nieuwe 
figuratie”, mag dan op een schraal verband 
berusten, ze heeft tenminste een historische 
betekenis. Maar elders wordt onder de 
hoofding “Minimal art” en “Monochromie” 
werk van Dan Van Severen, Jef Verheyen, 4$ 
Walter Leblanc en Mark Verstockt samen
gebracht. Met een kakafonie tot gevolg na
tuurlijk. Elke inhoudelijke bespiegeling of 
zelfs maar fijngevoeligheid op visueel ge
bied is deze presentatie vreemd.
Als men echter zonder folder ronddwaalt in 
het PMMK, is het op zeer veel plaatsen 
bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk om te 
raden op welke gronden werken zijn samen
gebracht. Het lijkt wel alsof de vraag naar het 
hoe-en-waarom van de accrochage van wer
ken gewoon niet gesteld wordt. Er worden 
werken neergekwakt waar “er plaats is”. Om 
welke reden sandwicht men de “Bétonneuse " 
(1992) van Wim Delvoye tussen het 
"environnale" gedrocht van Jean Bilquin en 
een geurig schilderij van Karei Dierickx? 
Zou nu echt voor deze opstelling zijn geko
zen omdat Delvoye ooit nog van Bilquin en " 
Dierickx les kreegl
De presentatie is niet confronterend, intuïtief 
of didactisch, ze is zo goed als niets. Pure 
willekeur. Dat wordt des te meer zichtbaar 
wanneer de conservator de werken groepeert 
die voor hem vermoedelijk horen bij de 
"neo-conceptuelen" of de “installateurs”. In 
een van de spelonken komen we onder meer -® 
werk tegen van Paul Van Rafelghem, Lili 
Dujourie, Denmark, Willem Cole en Marie- 
Jo Lafontaine. In het verste uithoekje drum
men Jacques Charlier, Narcisse Tordoir en 
Sigefride Bruna Hautman samen. De werken 
van de laatste twee zijn vlak naast elkaar 
gepresenteerd, en deze keer is er wel sprake 
van een heel particulier verband: Tordoir en «* 
Bruna Hautman vormen immers ook in het 
echte leven een koppel!
De presentatie in het PMMK is het resultaat 
van de weigering om zich de vraag te stellen 
hoe men een context voor kunstwerken kan 
scheppen. Het museum hanteert de platste 
noemers van de kunstgeschiedschrij ving. En 
waar de kunstgeschiedenis geen etiketten a 
levert, wordt alles op volstrekt willekeurige 
wijze tegen elkaar geplakt. Deze aanpak is 
nog pijnlijker dan de domste mislukking: het 
PMMK probeert niet eens iets.

Koen Brams en Dirk Piiltau

Noten *

(1) Provincie West-Vlaanderen, Dienst voor 
Culturele Aangelegenheden, jaarverslagen 
1957-1990.
(2) Willy Van den Bussche, Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst, Kataloog, 
Aanwinsten 1979-1982, leper, 1982.

we
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Het PMMK-Museum voor Moderne 
Kunst bevindt zich in de Romestraat 11, 
8400 Oostende (059/50.81.18).
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Kunst 
In Huis 
kennen 

is kunst 
in huis 
hebben.

Kunstuitleen. In Vlaanderen 
een te weinig gekende mogelijkheid. 
Nochtans heeft Kunst In Huis zeven 
filialen - Brussel, Dilbeek, Hasselt, 
Turnhout, Knokke-Heist, Waregem 
en Antwerpen — waar u, uit een grote 
voorraad recent werk, die kunst
werken kunt kiezen die u graag in 
uw huis wil hebben. Voor een tijdje, 
of voor altijd...

Voeg daaraan toe dat de maan
delijkse huurprijs nog geen twee 
pakjes sigaretten kost, dan weet u het 
wel. Kunst kiezen is moeilijk, maar in 
elk geval gezond.

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

10/06/95 tot 27/08/95

“VOETSPOREN”
een tentoonstelling in de beeldentuin en in de galerie, 

met een tiental kunstenaars 
en Paul Van Gysegem als centrale figuur

02/09/95 tot 01/10/95

MARIO
DE BRABANDERE

De galerie is open van donderdag tot zondag, 
van 14 tot 18 uur en na telefonische afspraak.

ANTWERPSE HEIR WEG 5
9968 OOSTEEKLO

TEL. 09 / 373 70 06 • FAX 09 / 373 51 90

BASSEVELDE ASSENEDE

KNOKKE
40 KM

KUNSTIHUS EEKLO 
12 KM

Wij wat minder, u wat meer.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

GALERIE WW M

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

' @ TERVENEN 5 KM

gOOSTEEKLO 

o 9/

ANTWERPEN

7 48KM
ERTVELDE

I GENT 
114 KM

galerij c. de vos

Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38

8500 Kortrijk

Noël Vermeulert
Schilderijen 
1-7127-8-95

Opening 1-7-95 
van17tot20u

RIA BOSMAN 
CARL JACOBS 
MAARTEN STUER -

22/6/95 -11/9/95
"Zomeraccrochage"

Internationale selectie 
schilderijen 

grafiek 
beeldhouwwerken

V / Zomerverlof van I7/7 töt,20/8/95 : *

xyoux unç x0 c

adres : oude gentbaan 295 
9300 aalst belgië 
tel.: 053/78 86 80

open: do-vr-za 14-18uur 
zo 10.30-13.30 uur 
en na afspraak

Openingsuren: 
de maandag, donderdag en vrijdag 

van 14.30 uur tot 19 uur, 
de zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur 
en op afspraak tel. (056/25 88 57) 

of tel. (056/5126 01)
Gesloten op zondag tijdens zomeraccrochage

Wij beschikken permanent over een ruim 
aanbod grafiek, schilderijen en beeldhouwwerken 

van jonge en gevestigde kunstenaars.
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Prinsenlaan 27 
8400 Oostende
Tel: 059-51 50 76

open 
vrijdag & zaterdag 15 tot 19u 
zondag 11 tot 13u 
en op afspraak

werk In .. 'stock van 
Aubry, Baudart, Bechinger, 
Castelein, De Vei, Kleinschmidt, 
Lomré, Ndebele, Swimberghe, M

ON-GALLERY
DU INDISTELSTRAAT 9/11- 8300 KNOKkE-ZOUTE - TEL 050 / 60.77.86

SONJA ROSALIA 
BAUTERS

“bespiegelingen”

24/06/95-23/07/95

RUDOLF 
BEG ER

“peintographies”

04/08/95 -10/09/95

OPEN / OUVERT 
ZATERDAG-ZONDAG 
SAMEDI-DIMANCHE 
SATURDAY-SUNDAY 
VAN / DE / FROM

10.00 - 13.00 H / 15.00 - 19.00 H

FAX 050 ! 61.41.34 - TEL ANTWERP 03 / 321.34.71



Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit • .
Nieuws
FOTOFEIS. Met niet minder dan een half miljoen kwamen ze 
opdagen voor de eerste aflevering van dit fotofestival. Komend 
najaar is Schotland opnieuw in de ban van “a wide range of photo- 
based art and associated events”. Meer dan 80 tentoonstellingen 
zullen er te zien zijn: van Peter Galassi’s keuze uit de Amerikaanse 
fotogeschiedenis (deze zomer in het Stedelijk te Amsterdam) tot 
“Fish Story" van Allan Sekula (vorige winter in Witte de With in 
Rotterdam) in de ontzaglijke ruimte van de Tramway in Glasgow. 
Info over Fotofeis, dat loopt van 5 oktober tot 5 november, bekomt 
u via de Information Desk, 58-59 Timberbush, EH6 6QH Edinburgh, 
(131.555.5205).

EXIT NEDERLANDS FOTOMUSEUM. Merkwaardig was het 
persbericht dat door manager ad interim Stijn Huyts op 27 april 
1995 de wereld werd ingestuurd. Een statement over de recente 
beleidswijziging van Het Domein in Sittard, waar in 1993 het 
Nederlands Fotomuseum operatief werd. Anderhalf jaar na open
stelling blijkt de gekozen profilering niet zo gelukkig te zijn 
geweest, zo constateert hij. De historische verzameling apparatuur 
bleek geen publiekslokker en - citaat - “anderzijds heeft de ‘fotogra
fie als beeldende kunst’ zich gedurende de afgelopen jaren in hoog 
tempo ‘geëmancipeerd’ binnen de beeldende kunst. Deze inhaal
manoeuvre bleef niet onopgemerkt bij diverse Nederlandse musea, 
die zich ook gingen toeleggen op het verzamelen en presenteren van 
eigentijdse (Nederlandse) fotografie, waardoor er inmiddels her en 
der overlappingen met Sittard te bespeuren vallen.” Mede naar 
aanleiding van de beslissing van de Mondriaan Stichting, om voor 
de lopende periode geen aankoopsubsidie ter beschikking te stellen, 
kan men zich afvragen - aldus nog steeds Huyts - “of het nog 
wenselijk is om in Nederland een afzonderlijk ‘reservaat’ voor de 
‘fotografie als beeldende kunst’ in stand te houden.” Alsof dat ooit 
wenselijk geweest had kunnen zijn... Ook hier sluimerde dus weer 
een onverholen genster van een bekrompen visie op fotografie. Dit 
keer vanzelf uitgedoofd. Het Nederlands Fotomuseum heet voortaan 
“Museum Het Domein” en zal “in de toekomst (onder meer) 
fotografie presenteren binnen de context van het beeldende kunst- 
tentoonstellingsbeleid. Tevens zal er een nieuwe visie op het 
collectioneren ontwikkeld worden, uitgaande van de gemeentelijke 
collecties beeldende kunst en fotografie.” Het adres blijft: Museum 
Het Domein, Kapittelstraat 6, Postbus 18, 6130 AA Sittard (046/ 
51.34.60).

BIENNALE ENSCHEDE. De zesde editie van dit oudste nog 
bestaande fotofestival in Nederland werd in handen gegeven van 
Bas Vroege, tot nader order nog steeds hoofdredacteur van 
“Perspektief Magazine ” en tegenwoordig verbonden aan de Stich
ting Paradox. “Obsessies. Over het maken van keuzes in een 
mediacultuur”is het thema waarmee hij aan deze biënnale richting 
wil geven. In de hedendaagse beeldcultuur wordt een wereld 
geschetst waarin het beeld een centrale plaats inneemt en zo 
alomtegenwoordig is dat de ervaring van de werkelijkheid zélf een 
ondergeschikte plaats heeft ingenomen ten opzichte van de erva
ring van de werkelijkheid via beelden. En het zal er niet op 
verbeteren, zo zegt men...
Naast tentoonstellingen van actuele fotografie zal in Enschede ook 
aandacht gaan naar recente ontwikkelingen van aanverwante disci
plines als video en nieuwe media. Een nevenprogramma met een 
symposium, een curatorenmeeting, een portfolio- en een 
tijdschriftenmarkt behoort eveneens tot de plannen. De Foto Biënnale 
Enschede 1995 is er van 3 tot 26 november, meer info kan opge
vraagd worden in de Lasondersingel 126,7514 BP Enschede (53- 
327416).

POPULATIONS IN DANGER. In de gebouwen van Artsen 
Zonder Grenzen in Brussel wordt een permanente fotoruimte 
ingericht. Opener is het project "Oog om oog”. Zeven Magnum- 
fotografen trokken elk samen met een auteur naar gemeenschappen 
in nood, die na verloop van tijd - het gewenningseffect - uit de 
actualiteit verdwenen. John Vink en Bernard Comment bezochten 
Guatemala, Chris Steele-Perkins en Olivier Rolin Afghanistan. 
Donovan Wylie, een recente Magnum-associé, maakte met Brigitte 
Raskin een reportage over daklozen in Moskou, Carl de Keyzer en 

Tim Krabbé over Cambodja. Beelden van Liberiaanse en Ruandese 
vluchtelingen werden verzameld door de tandems Leonard Freed/ 
Alain Borer en Eli Reed/Manuel Vincent, terwijl Sebastiâo Salgado 
en Jean Lacouture verslag uitbrengen over Zuid-Soedan. “Oog om 
oog. Schrijvers/Fotografen’’ is nog tot 29 september te zien in 
“Populations in Danger", de fotoruimte van Artsen Zonder Gren
zen, Dupréstraat 94,1090 Brussel (02/474.74.74).

VISA. Op een niet te stuiten beeldenvloed van journalistiek foto
werk kan je veertien dagen meedrijven in het Franse Perpignan. 
Daar vindt van 2 tot 17 september de zevende “VisaPourlTmage” 
plaats, een van de laatste bastions van de fptojoumalistiek, zoals ze 
zichzelf niet onbetekenend noemen. Een kleine dertig tentoonstel
lingen worden beloofd, gaande van afgebakende thematische indi
viduele presentaties tot grenzeloze gruwels als World Press Photo. 
Info via Visa Pour l’Image, Rue d’Aboukir, 75002 Paris 
(42.33.9318/05). (E.E.)

Plastische kunsten
COLLECTIES. De cyclische boom van zomerse openlucht
activiteiten blijft dit jaar vreemd genoeg uit. We richten daarom de 
aandacht op eert selectie tijdelijke collectiepresentaties in België en 
Nederland.

De tentoonstelling “Corpus delicti” combineert in Gent de per
soonlijke engagementen van twee verzamelaars van hedendaagse 
kunst. Geopteerd werd voor een Italiaanse en een Belgische collec
tie, waaruit dan verschillen en affiniteiten zouden kunnen afgeleid 
worden. De Italiaanse verzameling biedt met werken van Mario 
Merz, Luciano Fabro, Giulio Paolini en Michelangelo Pistoletto 
een ruim beeld van wat sinds de gelijknamige tentoonstelling van 
Germano Celant in 1967 tot arte povera gekapitteld werd. Naast 
werk van Ettore Spaletti, Remo Salvadori, Günther Förg, Gerhard 
Richter, enzovoort. Uit de Belgische privécollectie ontleende het 
museum eerder reeds grandioze werken van onder meer Richard 
Serra en Bruce Nauman. Naast werk van Marcel Duchamp, Jean 
Dubuffet en Lucio Fontana vielen onder meer ook Tony Cragg, 
Craigie Horsfield, Gilbert & George, Donald Judd, Haim Steinbach, 
Sol Lewitt, Giovanni Anselmo, Mario Merz, Günther Förg en 
enkele Belgische kunstenaars in de smaak van de gefortuneerde 
Belg. Deze tentoonstelling met een publikatie over onder meer 
motivaties en ontstaan van beide collecties loopt tot 3 september in 
het Museum van Hedendaagse Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/ 
221.17.03).

Na “Le jardin de la vièrge" en “Toscani, le débat est dans la rue ” 
wil Laurent Jacob van het Luikse Espace 251 Nord al weer de illusie 
wekken een prima initiatief te ontplooien in het voormalige 
Old England-gebouw op de Brusselse Kunstberg. De volslagen uit 
de lucht gegrepen titel “Lesjragments du désir” staat dit keer voor 
een presentatie van de collectie die het Fonds Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) Nord-Pas de Calais sinds 1983 heeft ver
worven. De Franse cultuurminister Jack Lang lanceerde in 1981 dit 
initiatief om verspreid over Frankijkeen twintigtal van die collec
ties mogelijk te maken, waaruit dart onder meer geput kon worden 
om regionale tentoonstellingen met hedendaagse kunst op te zetten. 
Elke FRAC verkreeg autonomie over het te voeren beleid. Tot 
dusver geen probleem. Echter, voor Laurent Jacob volstaat het 
blijkbaar om een natte-vinger-selectie uit een van deze FRACs naar 
Brussel over te brengen met de luttele vermelding dat een schare 
notoire kenners de aankopen adviseerde. Wat het beleid van zo’n 
FRAC-collectie inhoudt, de wisselwerking met de regio en de 
aanpak van andere afdelingen, doet er allemaal niet toe. Directrice 
Caroline David van het FRAC in kwestie zag blijkbaar geen graten 
in de ronduit zielige presentatie van haar collectie in de Old England- 
ruwbouw; de accrochage van de zowat driehonderd stuks is een 
farce over de gehele lijn, zowel wat samenhang als technische 
realisatie betreft. Er zijn goede werken, tja. Nog tot 15 augustus in 
Old England, Koningsplein, 1000 Brussel (02/502.64.65).

In “Warm of koud, 5 jaar kunst in de openbare ruimte" maakt 
Stroom, het Haags Centrum voor Beeldende Kunst, resultaten en 
toekomstplannen bekend inzake kunstprojecten in de openbare

Kort

• In Musée d’Art Moderne de la Ville, de Paris, avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris (01/53.67.40.00): "MarcChagall, 
l^s années russes 1907-1921": tót 17 september; “Louise Bour
geois, sculptures, environnements, dessins 1938-1995": tot 1 okto
ber.
■ In Centre Pompidou, rue Beaubourg 19,75197 Paris Cédex 04 
(01/44.78.12.33? Constantin Brancusi retrospectieve: tot 21 au
gustus.
• In het Musée du Louvre, quai du Louvre 34-36, 75058 
Paris cedex 01 (01/40.20.50.50): “Traité du trait ” een tentoonstel
ling van Hubert Damisch: tôt 24 juli; "Hans Memling au Louvre”: 
tôt 14 augustus.
■ In het Jeu de Paume, place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): “Un siècle de sculpture anglaise”: tot 1 oktober.
■ In de Fondation Cartier, boulevard Raspail 261, 75014 Paris 
(01/42.18.56.51): Torn Wesselman: tôt 10 september.
■ In L’aquarium, galerie d’école, rue Ferrand 8, 59300 
Valenciennes (27.22.57.63): “fnédition” van Niek Kemps, objec
ten en fotografie van Michel François: tot 22 juli.
■ In Le domaine de Kerguehennec, 56500 Locminé Bignan 
(97.60.44.44): HaraldKlingelhölleren “Insomnie”: tôt 10 septem
ber.
■ InhetMusée d'Art Moderne, La Terrasse,42000 Saint-Etienne 
(77.93.59.58): JanaSterbak: tôt 17 september.
■ In Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Grabbeplatz 5, 
40213 Düsseldorf (0211/83.81-0): “Georges Grosz, Berlin - 
New York": tôt 30 juli.
■ In Württembergischer Kunstverein, Schlossplatz 2, 70173 
Stuttgart (0711/22.33.70): David Reed en Beat Streuli: 13 juli tot 
10 september.
■ In de Stâdtische Galerie Nordhorn, Bahnhofstrasse 24, 
48529 Nordhorn (05921/878.398): "Autovision” een overzicht van 
de automodellen van Panamarenko: tot 13 augustus.
■ In het Museum Haus Lange en Haus Esters, Wilhelmhof- 
allee 91 en 97,47798 Krefeld (021 5 1/77.00.44): respektief Christine 
en Irene Hohenbüchler en Rosemarie Trockel: tot 23 juli.
■ In Westfâlisches Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte, Domplatz4, 48143 Münster (0251/59.07.01): 
"Johann Conrad Schlaun, ArchitekturdesSpiitbarockin Europa": 
tot 6 augustus.
• In Bauhaus-Archiv, Museum für Gestaltung, Klingelhöferstrasse 
14,10785 Berlin (030/254.00.20):“EinStuckGrossstadtals Expe
riment - Pldnungen am Potsdamer Platz in Berlin " met projecten 
van onder meer Renzo Piano en Christoph Kohlbecker, Owald 
Mathias Ungers, Arata Isozaki, Hans Kollhof: tot 30 juli.
■ In de Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin 
(030/39.00.070): “1945, Krieg - Zerstörung - Aufbau, Architektur 
and Stadtplanung 1940-1960": tot 13 augustus.
■ InhetMusée d’Art Contemporain, Avenue Général-Guisan 85, 
1009 Pully/Lausanne (021/729.91.46) en Musée des Arts Décoratifs, 
Avenue Villamont 1005 Lausanne (021/323.07.56): “16e 
Biennale Internationale de Lausanne Chassés-croisés" met onder 
meer Daniel Buren, Michelangelo Pistoletto, Rebecca Hom en 
Monika Droste: tot 3 september.
• là de Kunsthalle Basel, Steinenberg 4051 Basel (061/ 
272.48.33): “Making being here enough” van Roni Hom en “Du 
kannst dir nicht vorstellen wie einsam die Menschen meiner 
Generation sind” van Gerhard Mera: tot 27 augustus.
• In het Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich (01/ 
251.67.55): retrospectieve Bruce Nauman: van 14 juli tot 8 okto
ber.
• InKunstmuseumLuzem,Robert-Zünd-Strasse 1,6002 Luzern 
(041/23.10.24): “Andy Warhol Paintings 1962-1986”: tot 24 sep
tember.
■ In de Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstrasse 23, 
8200 Schaffhausen (053/25.25.15): “Minimal art?” en een nog 
ruimere keuze aan werk van Brace Nauman dan reeds permanent 
tentoongesteld: tot 31 oktober.
■ In Fundacio Espai Poblenou, Passatge Saladrigas 5-9, 
08005 Barcelona (03/485.19.09): “Lawrence Weiner, between the 
Pyrénnées and the Mediterranean Sea”: tot september.

Thierry De Cordier

Eenzaam op de marktplaats. Over het werk van Thierry De Cordier Een essay van Stefan Hertmans - 350 BEF:

Mes Ecrits de Cuisine, ou : qqs. écrits ‘en philosophique ’ du dimanche et autres poète ries ... ( vol. 2 ) Gewone 
uitgave, gezet uit Garamond - corps 12, in een oplage van 500 exemplaren, 80 pp., genummerd met de 
composteur van 1 tot 500 - 900 BEF.

Mijn Handen Twee probeersels uit de 'Gedichtachtigen'; tekst met de hand gezet uit de Hollandse Mediaeval 
en gedrukt op vélin d’Arches door Reinhart Ergo te Gent. Oplage van 50 exemplaren, door de auteur 
gesigneerd, genummerd van 1 tot 40 en 10 artiestenproeven van A tot J - 25.000 BEF.

Xavier Hufkens, Sint-Jorisstraat 8 te 1050 Brussel tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42
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ruimte. Stroom kreeg in 1990 de toch wel opmerkelijke opdracht 
om het niet-museale kunstbeleid in de openbare ruimte van de 
Haagse gemeente over' te nemen. Daarbij werden de verspreide 
percentage- en promillagegelden gebundeld in één fonds om debat
ten, onderzoek, tijdelijke en permanente projecten uit te werken. Op 
de keper beschouwd resulteren dergelijke initiatieven doorgaans in 
dingen die men Kever niet gezien wil hebben; genre ‘kunst’ in de 
metro of - nog dichter bij huis - een werk van Berlinde De Bruyckere 
in een lift in hét Gentse Provinciehuis.
In haar inleiding tot de “ Warm of Koud ’’-catalogus schreef directrice 
Lily van Ginniken een aantal klare, stellingen neer. De openbare 
ruimte overschrijdt elke categorische orde, ze is overal potentieel 
aanwezig, van de straat tot de krant die in de brievenbus ploft. 
Aandachtspunten voor het beleid zijn onder meer het denken vanuit 
de kunst, geen verbloeming van stedebouwkundige problemen, de 
mogelijkheid tot onderzoek zonder feitelijke uitvoering, informatie 
en discussie als wezenlijk bestanddeel van de gehele onderneming. 
De catalogus licht voorts alle projecten kort toe: realisaties, redenen 

■ van niet-realisatie of uitstel, tentoonstellingen, publikaties en 
toekomstplannen. Vanzelfsprekend resulteert dit alles in een hete
rogeen programma met lokale en internationaal bekende kunste
naars. De doorgedreven ambitie om met de bevolking in dialoog te 
treden over een alomvattende herinrichting van de ruimtelijke 
ordening verdient in elk geval de aandacht.
Déze tentoonstelling wordt gepresenteerd in “Public affairs”, een 
arrangement van de Amerikaanse kunstenaar Andrea Blum met 
onder meer een videoregistratie naar een ontwerp van Moniek 
Toebosch. Alleen al afgaand op de catalogus is “Warm of koud” een 
bezoek waard, dat kan tot 29 juli in Stroom hcbk, Spui 193-195, 
2511 BN Den Haag (070/365.89.85).

Het Centraal Museum Utrecht diept de hele particuliere “kunst
collectie van Baaren" uit het depot op. Broer en zus Josephina en 
Lambertus van Baaren kochten tussen 1925 en 1960 een vier- 
honderdtal werken, van de Barbizon-School tot Carel Willink. De 
collectie werd na hun dood in hun woonhuis te kijk gesteld, maar 
vanwege de lage bezoekersaantallen kreeg het Centraal Museumde 
collectie in langdurig bruikleen.
Voorts stelde Simon Le vie, voormalig hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum Amsterdam, een tentoonstelling samen aan de hand 
van 16de- en 17de-eeuwse schilderijen uit de collectie van het 
Utrechts Museum, wat resulteerde in onder meer een keuze voor 
Jan van Scorel, de Utrechtse maniëristen en de Caravaggisten 
Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst.
Beide tentoonstellingen lopen tot 10 september in het Centraal 
Museum, Agnietenstraat 1,3500 GC Utrecht (030/36.23.62).

Met “Beeld in zicht” beperkt het Gemeentemuseum in Arnhem het 
blikveld tot alle sculpturen uit de eigen collectie, van de middeleeu
wen tot nu; dat zijn er een honderdtal. Een ongelijksoortig legaat 
van verzamelaar Alexander VerHuell was trouwens aanleiding 
voor de oprichting van het museum in 1920. Verder lieten ook 
sculptuurfragmenten uit kloosters en huizen, naoorlogse modernen, 
plaatselijke kunstenaars en de Sonsbeektentoonstellingen hun spo
ren na.
Tot 27 augustus in het Gemeentemuseum Arnhem, Utrechtse- 
weg 87,6812 AA Arnhem (085/51.24.31). Later op hetjaar belich
ten andere tentoonstellingen nog de topografische collectie en de 
invloed van opeenvolgende conservatoren op het tentoonstellings- 
en aankoopbeleid van dit 75-jarige museum.

Het Gemeentemuseum Helmond verzamelt sinds 1978 werk waar
van de heterogeniteit wel érg frappant is. Naast een basiscollectie 
nieuwe figuratie met onder meer Reinier Lucassen en Roger Raveel 
vermeldt de perstekst nog Franse Figuration Libre, Amerikaanse 
graffiti, Italiaans Nuovo Futurismo en werk van René Daniels, 
Milan Kunc, Jan Knap, Rob Scholte, Michel François, enzovoort. 
Men wil er naar verluidt jonge kunstenaars op de voet volgen. Deze 
“Keuze uit de Collectie Hedendaagse Kunst " loopt van 16 juli tot 
17 september in de dépendance ‘t Meyhuis en het Gemeente
museum Helmond, Kasteelplein 1, 5701 PP Helmond (04920/ 
474.75).

ROY LICHTENSTEIN/VICTOR GRIPPO. In de reeks klassie
kers uit de 20ste-eeuwse Amerikaanse kunst in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten, kan de Lichtenstein-retrospectieve opmer
kelijk meer boeien dan het Tom Wesselman-overzicht vorig jaar. 
Overbekend zijn natuurlijk Lichtensteins uitvergrote en verbeterde 
stripverhaalsequenties met de rasters en volle kleurvelden in pri
maire kleuren en zwarte omlijningen, de herwerkingen van klas
sieke modernen en de eigen (of ontleende) composities van bij voor
beeld huiskamerinterieurs. Daarmee beweren dat hij een beproefde 

methode handig uitbuit, is echter niet terecht. De “Rouen cathedrals ” 
naar Monet of “ White cloud", onmiddellijk aan de ingang, zijn twee 
optisch irriterende werkstukken. En de rastering in “Plus minus" 
naar Mondriaan laat deze bewerking geheel anders functioneren 
dan het origineel. Naast de koudbloedige; ironische toon die zijn 
uitvergrotingen zetten, treft Lichtensteins compositorische verwer
king van de uitgekozen beelden. De compléét vlakke aanbreng van 
rasters en harde kleuren over het gehele schildersdoek met opname 
van echte verfsmeren in stillevens en kamerinterieurs zoals in “Two 
paintings; radiator and folded sheets” werken ambigu in. op de 
voorstelling zelf.
In de Antichambres en belendende ruimten loopt een retrospectieve 
van de Argentijn Victor Grippo. Een grote aardappelbatterij gene
reert zichtbaar elektriciteit. Een pittige realisatie, naast enkele 
andere, die nogal herkenbaar de idee van basisdemocratie, hulde 
aan arbeid, enzovoort in het vaandel lijken te dragen. Beide tentoon
stellingen blijven tot 3 september in het Paleis voor Schone Kun
sten, Koningsstraat 10, 1000 Brussel (02/507.84.66). Op uitnodi
ging van Amarant en de educatieve dienst van het Paleis brengt de 
Amerikaanse kunstenaar Jimmie Durham een lezing over Victor 
Grippo’s werk, op zaterdag 19 augustus om 14.00 uur.

LA BIENNALE DI VENEZIA. Viert met deze 46ste editie haar 
eeuwfeest en doet dat uiteindelijk onnadrukkelijk, ietwat in mineur. 
Als eerste buitenlandse directeur werd dit jaar aan Jean Clair, 
conservator van het Picassomuseum in Parijs, gevraagd een histo
risch biënnale-overzicht samen te stellen. In bedekte termen kreeg 
hij tevens de ondankbare opdracht mee om het immer gecontesteerde 
instituut inhoudelijk en organisatorisch wat te hervormen. Echt 
ernstig moet men dit voornemen van hét organiserend comité tot het 
uitmesten van de eigen stal wellicht niet nemen. En Clair staat 
overigens niet onmiddellijk bekend voor zijn ingrijpende initiatie
ven in de hedendaagse kunst. Er zou trouwens een heuse dictator 
nódig zijn om coherentie.in dit amalgaam van op zichzelf staande 
tentoonstellingen te bekomen. Indien dit al wenselijk zou zijn. 
Het gevraagde historisch overzicht werd door Clair wegens tijds
gebrek vervangen door een onderzoek naar de afbeelding van het 
menselijk lichaam en portret doorheen deze eeuw: “Identity and 
alterity, figures of the body 1895-1995”. In het voorwoord van de 
catalogus omschrijft hij deze tentoonstelling erg ongelukkig als een 
aanval op het hardnekkige geloof in de avant-garde van de kunst. 
Terwijl elk vooruitgangsdenken op sociaal, economisch, ideolo
gisch en wetenschappelijk vlak door de feiten achterhaald werd, 
verwijt Clair de avant-garde een compleet gebrek aan zelfkritiek. 
“Tot welk leeg omhulsel is de formalistische moderne kunst met 
zijn hang naar autonomie verworden”, vraagt hij zich retorisch af. 
In plaats van over de “eeuw van de abstractie” wil hij spreken over 
de “eeuw van het menselijk tekort” en de afbeelding daarvan 
doorheen seksualiteit, ziekte en dood. Het resultaat is een 
megatentoonstelling met 700 werken, gespreid over drie locaties, 
waarin hij eigenaardig genoeg toch weereen historische, voorspel
bare evolutie schetst. In verschillende etappes neemt hij ons bij de 
hand doorheen het Palazzo Grassi: van het positivistische tijdperk 
naar - achtereenvolgens - de incoherentie van de avant-garde, het 
streven naar de nieuwe mens, het totalitarisme, dé ontaarde kunst en 
tenslotte de terugkeer van het lichaam na 1945. De laatste tien jaar 
van dit epos klotst vérder in het Museo Correr en in het centrale 
gedeelte van het Italiaanse paviljoen, met aandacht voor het reële en 
virtuele lichaam. Blijkbaar is Jean Clair niet op de hoogte van het 
feit dat niemand echt zit te wachten op een laatste herwerkt 
hoofdstuk"Van Altamira tot heden”. Na een nochtans bemoedi
gende introductie over de inbreng van fysionomie, film en psychia
trie rond de eeuwwisseling, kan men zich niet anders dan verslikken 
in de uiteindelijke accrochage. Het wordt een saai verhaal dat enkel 
oplicht dankzij een aantal belangrijke werken.
Desondanks kan men Clair niet verwijten dat hij geen veranderin
gen doorvoerde. De “Aperto”, in 1980 door Harald Szeeman en 
Achille Bonito Oliva boven de doopvont gehouden als internatio
naal podium voor de actuele kunst, oogst ook nu kritiek, maar dit 
keer omdat ze er niet is. “Omwille van een gebrek aan geschikte 
ruimtes, tijd en geld”, weert Jean Clair zich. De Giardini blijft in elk 
geval alle kenmerken van een chaotisch mozaïek behouden. Het 
gerenoveerde Nederlandse paviljoen schittert ondanks de beperkte 
ruimte met een volwaardige en rijke tentoonstelling. Drie films in 
een continue loop van Marijke van Warmerdam geven het ritme 
aan. Een meisje herneemt voortdurend een handstand, een jongen 
wisselt salto’s af en een man ondergaat een deugddoend stortbad. 
Achteraan bevriest Marlene Dumas die beweging, in een reeks 
schilderijen: “Magdalena". Naakte vrouwen ten voeten uit, in 
donkere kleuren die geleidelijk aan een rijk en diep koloriet vrijge
ven. Een reeks aquarelportretten werd door haar dochter kleurrijk 
opgehoogd. De geblazen sensuele glasobjecten van Maria Roosen 

introduceren een ambivalente huiselijke sfeer.
In hét Zwitsers paviljoen brengen Fischli & Weiss een kriskras 
opgestelde batterij videomonitors. Ze filmden op een minimalistische 
documentaire wijze een waaier van alledaagse (Zwitserse) activi
teiten: legermaneuvers, klusjes in de keuken, wegenwerken, disco- 
dancing, natuurschoon, sneeuwruimers, enzovoort. Deze handelin
gen, uit het leven gegrepen en zonder noemenswaardige plot, 
bieden de bezoeker een afstandelijke, recreatieve vorm van televi
sie aan, die in een tweede luik - een camera glijdt steeds verder door 
opeenvolgende cilinders - een abstracte pendant krijgt.
Werkelijk beklijvende herinneringen, lieten de overige paviljoenen 
niet na, maar vermelden kunnen we wel de aanwezigheid van Bill 
Viola (US A) met een parcours van vijf werken, het meta-sculpturale 
vertoog van Didier Vermeiren in een al even ijl Belgisch paviljoen, 
een magere solo van César (schroot in bulk uit Frankrijk) en Léon 
Kossof (fletse schilderkunst uit Groot-Brittannië). Het Italiaanse 
paviljoen presenteert naast een overzicht van 100 jaar Italiaanse 
portretfotografie, het derde deel van het vertoog van Jean Clair 
(stevig werk van Bruce Nauman, MonaHatoum, Clegg & Guttmann). 
Na dit laatste beland je ineen onwaarschijnlijk wanstaltige Italiaanse 
selectie actuele kunst.
En er is meer. In het off-programma ontgoochelen de Franse en 
Britse tentoonstellingen met jonge kunstenaars nogmaals, ondanks 
opmerkelijk werk van Gary Hume en Douglas Gordon. Voor de 
architectuurliefhebbers gunt de Guggenheim Collection een ruime 
blik op het nieuwe, Guggenheim-filiaal dat Frank Gehry ontwierp 
voorde Baskische stad Bilbao. Niet minder dan vijf gedetailleerde 
maquettes, tekeningen, detailstudies en een computersimulatie op 
het gespecialiseerd ontwerpprogramma “Catia". belichten deze 
extravagante realisatie. In het Palazzo Ducale loopt een fragmen
tair overzicht over de geschiedenis van de biënnale aan de hand van 
ter plaatse bewaarde werken. Nog twee initiatieven springen uit het 
aanbod door hun min of meer inhoudelijke samenhang en uitwer
king ter plaatse: “TransCulture" viert met bijdragen van 15 inter
nationale kunstenaars in het Palazzo Giustinin Lolin de 700-jarige 
terugkeer van Marco Polo uit China. De postkoloniale en post
moderne uitwerking van het thema door de diverse deelnemers is 
voor discussie vatbaar, maar de schilderijen van Adriana Varejao en 
de boeken van Frédéric Bruly Bouabré en Masao Komura mogen er 
zijn. “Among others" in de binnenhoven van het klooster San 
Francesco della Vignais het Nederlands-Vlaamse samenwerkings
project onder leiding van Lex ter Braak en Bart De Baere. Het 
gesprek dat beide curatoren in het juni-nummer van “Metropolis M” 
met Comel Bierens hadden, kabbelt met veel details rustig voort in 
hun catalogusbijdrage. De paradox die ze de tentoonstelling als 
geheel en in zijn onderdelen toedichten, komt neer op “zowel dit als 
dat”, hier en daar, springen en glijden om de pot heen, om toch maar 
de aandacht niet te doen verslappen en tegelijkertijd niets vast te 
pinnen. Al klinkt het makkelijk, een bondige bespreking doet tekort 
aan de bijdragen van onder meer John Körmeling, Guy Mees, 
Name, Eran Schaerf, Suchan Kinoshita. Dit alles (en nog veel meer) 
tot 15 oktober in Venetië.
Aansluitend bij de biënnale richt De Brakke Grond een niet te 
versmaden tentoonstelling in. Met fotomateriaal, documenten en 
teksten wil men er de respectievelijke bijdragen van België en 
Nederland doorheen de jaren belichten met aandacht voor het wel 
en wee van deze manifestatie. Naar aanleiding hiervan verschijnt 
tevens een catalogus. Het tweede luik sluit naadloos aan bij de 
tentoonstelling “Among others Continue diaprojecties belichten 
het werk van de uitgenodigde kunstenaars? soms documentair, 
soms als voorspel integraal deel uitmakend van het werk in Venetië. 
Dit tot 20 augustus in het Vlaams Cultureel Centrum De Brakke 
Grond, Nes 45,1012 KD Amsterdam (020/622.90.14).

ROBERT MORRIS. Heeft als veelzijdig kunstenaar een paar 
choreografieën afgeleverd en zich in het theatermilieu opgehouden, 
al staat hij meer bekend voor zijn plastisch werk en zijn kunst- 
beschouwende teksten. Een theatervoorstelling: op de scène staat 
een grijsgeschilderd balkvormig volume. Drie en een halve minuut 
verstrijken, waarna het ding plots horizontaal neerknalt en de 
dichtschuivende gordijnen na nog eens zoveel tijd het stuk afslui
ten. “Column" heet het werk, dat hij later in een galerie opnieuw 
realiseerde, dit keer met twee volumes. Het theatraal effect en de 
drastische perceptiewijziging van hetzelfde object, staand en lig
gend, waarbij de overgang desgewenst door de toeschouwer kan 
worden ingevuld, ontnemen dit werk zijn strikt minimalistische 
statuut. De "Anti Form”-reeks is dan weer opgebouwd met werken 
bestaand uit dikke vilten lappen waarvan de merkbare slijtsporen en 
vetvlekken hen de status van specific object ontnemen. Volgens een 
afgemeten patroon geplooid en ingesneden, hangen ze losjes door 
aan de wand, lui uitgezakt, keurig opengeplooid of slordig in 
sliertige repen. Kortom, deze werken zijn voor verandering vatbaar,
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gaan een verhouding aan met de toeschouwer en de ruimte en tonen het gedachtengoed van Helena Blavatsky, Rudolf Steiner en vele 
leegte. Een Robert Morris-retrospectieve met naar verluidt ook andere minder bekende tenoren. In de Schirn Kunsthalle, 
recente schilderijen loopt tot 16 oktober in het Centre Georges Am Römerberg, 60311 Frankfurt am Main (069/29.98.820). 
Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/44.78.12.33). M.I.T.-Press'* 
publiceerde onlangs “Continious project altered daily”, de verza
melde geschriften van Robert Morris. Verder tot 4 september in het 
Centre Pompidou “Et nous vivons ici” een enscenering van Ilya 
Kabakov in het forum en tot 18 september een tentoonstelling met
werk van Mikhaël Larionov en Natalia Gontcharova. NEDERLAND ALS KUNSTWERK. Geeft een overzicht van

A rchitectuur

Robert Morris

Tenture, 1969-70

VADIM ZAKHAROV. Kreeg deze zomer het Kölnischer 
Kunstverein ter beschikking om een retrospectieve van zijn activi
teiten tussen 1978 en 1995 te ontplooien. Lid van de Moskouse 
conceptuelen (Noma) waar onder meer ook Ilya-Kabakov bijhoort, 
verkneukelt hij zich in het ensceneren van het ideologisch veld ad 
absurdum. Het sovjetverhaal dat hierbij steeds opduikt, leent zich 
tot een handig en inmiddels herkenbaar actieterrein. Maar het blijft 
tevens een zeer dankbare en aanstekelijke link naar het Westen. 
Kabakovs bijdrage voor “Rendez (-) vous” in het Gentse Museum 
voor Hedendaagse Kunst kwam openlijk uit voor deze ambitie, 
maar bleef alhier veelal netjes geïnterpreteerd als louter commen
taar op U.S.S.R.-toestanden.
De zomertijd is ook in Keulen een doodse tentoonstellingsperiode, 
maar voor Zakharov prima geschikt om voor de thuisblijvers ”De 
laatste wandeling door de Elyzische velden ” te ensceneren. Deze 
retrospectieve is “een Frans park” geworden waarin hij zijn archief, 
video’s, schilderijen, tekeningen en sculpturen heeft geschikt ten 
gerieve van de wandelaar. Tot 6 augustus net tegenover Das 
Belgisches Haus in het Kölnischer Kunstverein, Câcilienstrasse 33, 
50667 Köln (0221/21.70.21).

OKKULTISMUS UND AVANTGARDE. Met als ondertitel 
“Von Munch bis Mondrian 1900-1915” lijkt deze tentoonstelling 
gelijkenissen te vertonen met “The spiritual in art” van jaren 
geleden. Onder leiding van Veit Loers en aan de hand van 700 
objecten uit de schilderkunst, fotografie, film, architectuur, theater 
en dans wil men er de beproefde invloed van de positieve Weten
schappen op de avant-garde eens inruilen voor het occulte aura. 
Was het een zweverig modefenomeen of had de avant-garde meer 
binding met het aardse? Eind vorige eeuw reageerden uiteenlo
pende spiritualistische genootschappen met een groeiend succes 
tegen het overheersende materialistische wetenschapsbegrip, net 
zoals nu trouwens. Dat eenduidigheid op dat veld ver te zoeken viel, 
spreekt voor zich. Naast de activiteiten van de symbolisten op zoek 
naar een allesomvattende omgang met het kosmologische, liet de 
heterogene abstracte beweging van Wassily Kandinsky, Kazimir 
Malevitch, Robert Delaunay en Piet Mondriaan het thema van het 
onzichtbare evenmin onaangeroerd. Denk aan Walter Gropius die 
bij het opstarten van het Bauhaus Johannes Itten enige tijd vrij spel 
gaf om de Mazdaznanleer tot in de (makrobiotische) refter toe, te 
laten prevaleren.
Tot 20 augustus biedt deze tentoonstelling met alweer een uitge
breide catalogus, een ruim overzicht van de raakpunten tussen 
orfisme, suprematisme, rayonisme, futurisme, expressionisme en 

vijf eeuwen ordenen en aanpassen van het Nederlandse landschap. 
Het eerste inleidende deel van de tentoonstelling maakt aan de hand 
van historische kaarten de transformatie van het land duidelijk, 
waarna thematisch ingegaan wordt op deelaspecten die deze veran
deringen een beslissende vorm gegeven hebben. Onvermijdelijk 
worden de waterwerken besproken. Zo wordt ingegaan op de 
voorheen gedeelde verantwoordelijkheid van de boerderijen die 
aanpalende dijken dienden te verzorgen, een taak die de overheid 
later op zich nam omwille van de hoogoplopende investeringen. De 
waterbouwkundige werken zijn tevens aanleiding om uit te wijden 
over de toegepaste technologie en aanpak in relatie tot het omrin
gende landschap. De behandeling van de stedenproblematiek gaat 
in op de militaire verdedigingswerken, maar ook op de gevolgen 
voor de verbindende transportinfrastructuur. Voorzien van een 
publikatie loopt “Nederland als kunstwerk” tot 3 september, ter
wijl “In Holland staat een huis” van Adriaan Geuze (bureau 
West 8) nog tot 23 juli te zien is. Vooruitlopend willen we reeds 
“Referentie OMA, de sublieme start van een architectengeneratie ” 
vermelden, waarin nagegaan zal worden wat ex-medewerkers bij 
het Office for Metropolitan Architecture ooit aantrok en welke 
activiteiten ze nu ontplooien. Met werk van Rients Dijkstra, Alex 
Wall, Willem Jan Neutelings en anderen van 5 augustus tot 29 ok
tober in het Nederlands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00).

Fotografie
ROBERT FRANK. ‘Tm always looking outside,/trying to look 
inside.Trying to say something that’s true./But maybe nothing is 
really true./Except what’s out there./And what’s out there is always 
changing.”
Hij zegt het zelf. En weinig teksten vatten wellicht beter waar het 
hem om te doen is. Robert Frank. Een van de grote, tragische 
dichters van deze wereld, vond Jack Kerouac. De Amerikanen 
hadden deze Zwitserse immigrant nodig om zichzelf te kunnen 
zien. Als ze dat al wilden. Franks boek “The Americans ”(1958-59) 
blijft een mijlpaal in de fotogeschiedenis, de enige echte on the 
road-fotografie (20.000 kleinbeeldopnamen waarvan hij er 84 
behield) die genadeloos doorheen de naoorlogse American way of 
life brak, die echte ikonen van de natie toonde - auto’s, benzinesta
tions, juke-boxen... - en de keerzijde van de droom, racisme, 
eenzaamheid, vervreemding. Na dit boek raakt Robert Frank zelf in 
een depressie, stopt bijna met fotograferen, gaat compleet in afzon
dering leven en legt zich verbeten toe op film. “The Lines of My 
Hand” uit 1972 wordt pas zijn volgende fotografische statement, 
een loodzware, pijnlijke fotografische autobiografie, waarin hij 
fotosequensen verbindt met handgeschreven woorden en collages. 
Volgen nog “Sick of Goodby’s"(197^) en "Moving out” (1984). 
Onder diezelfde titel reist momenteel een Robert Frank-tentoon- 
stelling, samengesteld door de National Gallery of Art in Washing
ton, met een ruime selectie uit zijn werk van 1944,tot 1994. Tot 
30 juli is die te zien in het Kunsthaus Zurich, Heimplatz 1, 8001 
Zürich(01/251.67.65). Van2 september tot 29 oktober doet “Moving 
Out" het Stedelijk te Amsterdam aan. Scalo Verlag gaf naar 
aanleiding van deze belangrijke retrospectieve een indrukwekkend 
boek uit met essays van Sarah Grenough, Philip Brookman, Martin 
Gasser, John Hanhardt en W.S. Di Piero.

WOLFSBRUT. “Raised By Wplvés”ïs het project dat de Ameri
kaanse fotograaf Jim Goldberg tussen 1986 en 1993 realiseerde in 
de straten van San Francisco en Los Angeles over dakloze, van huis 
weggelopen jongeren. Een tentoonstelling en een boek, dik en 
deprimerend, voert je via foto’s, video, handgeschreven tekst
fragmenten, graffiti, gesprekken en objecten soms gênant intiem 
binnen in het slopende leven van Tweaky Dave en zijn vriendinEcho, 
die eigenlijk Beth heet, en via hen in het doen en laten van heel wat 
andere kids. Uiteraard is dit niet het eerste fotoproj eeto ver daklozen 
of runaway kids, maar wat “RaisedBy Wolves ” tegelijk aangrijpen
der en interessanter maakt dan een doorsnee documentaire behan
deling is de veelomvattende aanpak. En niet in het minst het feit dat 
Jim Goldberg duidelijk alle vertrouwen van zijn jonge protagonis-

Fotografie Kort
— 
■ In l’Espace Photographique de Paris, 35, rue La Boétie, 
75008 Paris (43.59.33.61): Sam Levin: van 5 september tot 5 
november.
■ In Galerie Chantal Crousel, 40, rue Quincampoix, 75004 Paris 
(42.77.38.87): Nobuyoshi Araki: tot 29 juli.
■ In Musée Rodin, Hôtel Biron, 77, rue de Varenne, 75007 Paris 
(44.18.61.10): Fernand Michaud: tot 3 september.
■I In Villa Aurélienne, Parc Aurélien, 83600 Fréjus (94.53.11.30): 
Florence Henri (1893-1982): tot 24 september.
■ In Château de Jau, Cases-de-Pène, Pyrénnées Orientales, 
RN 117-direction Foix (16/68.38.91.38): “Nus" van Vincent 
Bioulés, Vincent Corpet en Jean Rault: tot 30 september.
■ In Haus Weitmar, 44795, Bochum (02/34.439.97): "Moskau " 
van Boris Savelev: tot 20 september.
■ InPortikus,SchöneAussicht2,Ö0311 Frankfurt am Main (069. 
60.50.08.37): opent Andreas Gursky een reeks van tentoonstellin
gen die verschillende fotografische positiebepalingen wil verken
nen: van 15 juli tot 27 augustus.
■ In Fotomuseum Winterthur, Grüzenstrasse 44, Winterthur (52/ 
233.60.86): Jean-Louis Garnell en "Honderd zomers, honderd 
winters" van Bertien Van Manen: tot 20 augustus.

ten heeft gekregen. Hij mag ze tonen zoals ze zijn of waren. 
“ Wolfs brut " wil een epos zijn, niet een obsessionele, voyeuristische 
collectie (zoals Larry Çlarks “Perfect Childhood ”) noch een repor
tage of een sociologische aanklacht die wil problematiseren en 
classificeren (in: misbruikte kinderen, drugsverslaafden, hoertjes, 
jeugdcriminelen,...). En dat is relatief zeldzaam. Na de dood van 
Dave schreef Beth aan Goldberg: “You showed us as. we are, and let 
us tell the story ourselves. Kids are only going to listen if society 
first lets them speak with their own voices, without ‘editing’,” De 
tentoonstelling is tot 30 juli te zien in het Museum für Gestaltung, 
Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zurich (01/446.22.11). Het boek is 
een uitgave van Scalo Verlag, Weinbergstrasse 22a, 8001 Ziirich 
(01/261.92.62).

ALAIN FLEISCHER. Recent werd nummer 62 uit de “Photo 
Poche” -reeks aan hem toebedeeld, en hoewel dat toch al een 
bepaalde klemtoon zou kunnen aangeven, wil Fransman Alain 
Fleischer zowel schrijver, cineast, beeldend kunstenaar als foto
graaf zijn. Na literaire studies begint hij in 1968 te filmen en kort 
daarop stuurt een ontmoeting met Christian Boltanski hem alweer 
een andere richting uit. Het wordt al vlug duidelijk dat het “veran
deren van register” essentieel is voor Fleischer. “L’identité quelle 
prison ! Comment rester dans un seul rôle quand l’être peut s’incarner 
dans tant d’identités”, vertrouwt hij in ’ 89 toe aan Michel Nuridsany. 
Hoewel zijn globale oeuvre thematisch een zekere samenhang 
vertoont, gaat hij in zijn omgang met fotografie uit van een wel
bepaalde vraag. Wat is fotografie anders dan een tot stilstand 
gebrachte weerspiegeling van de wereld, en wat is de weerspiege
ling van deze weerspiegeling? Wat niet meteen wil zeggen dat 
Fleischers beeldende parafrasen van die vraag altijd even accuraat 
zijn.
Werk van Alain Fleischer uit de periode 1992-95 is onder de titel 
“La Nuit Lumière" verzameld in het Centre National de la 
Photographie, Hôtel Salomon de Rothschild, 11, Rue Berryer, 
75008 Paris (53.76.12.32).

LE MONDE APRÈS LA PHOTOGRAPHIE. Régis Durand 
staat al een aantal jaar voor overwogen presentaties en publikaties 
over actuele fotografie. In 1990 stelde hij bijvoorbeeld de stimule
rende tentoonstelling “Rien que la chose exorbitée...” samen, 
variaties op een tekstfragment van Roland Barthes aan de hand van 
werk van onder meer Nancy Burson, Clegg & Guttmann, Pascal 
Convert, Noëlle Hoeppe, Allan McCollum & Laurie Simmons, 
James Welling en dit jaar verscheen bij La Différence in Parijs zijn 
laatste boek, “Le Temps de l’image - Essai sur les conditions d’une 
histoire des formes photographiques”. De fotografische ervaring 
en de onderlinge relaties en wisselwerkingen tussen fotografie en 
andere hedendaagse kunstvormen vormen in grote lijnen Durands 
hoofdbekommernissen. Dat gaat ook op voor zijn meest recente 
project, de tentoonstelling “Le monde après la photographie” in 
het Musée d’ Art Moderne in Villeneuve d’ Ascq. De wereld is sinds, 
of beter nog, na de fotografie (en niet achter de fotografie zoals de 
goedbedoelde maar kadukige Nederlandse vertaling in de 
tentoonstellingsfolder suggereert) drastisch veranderd, we zien

e

■

■

■ ■
■

I

■

u m voor Beeldhouwkunst
laan 6 1 B - 2020 ANTWERPEN tel. 03/827 15 34 / 828 13 50 fax.‘03/825 28 35

_____________________________________ .

De Witte Raaf 56 • juli-augustus 1995 • 27



hem anders, hij wordt fundamenteel anders afgebeeld. Ondanks dit 
point of no retum heeft de fotografie een steeds ruimer deel van haar 
functies moeten prijsgeven aan andere beeldvormen, om uiteinde- 
lijk weinig meer dan een “artistieke functie” over te houden, zegt 
Durand. Er ontwikkelden zich nieuwe relaties tussen de werkelijk
heid, de afbeeldingen ervan en onszelf als waarnemers-acteurs.
De 13 kunstenaars die in “Le monde après la photographie" 
werden samengebracht, staan met hun werk dan ook ver af van de 
klassieke opvatting over fotografie als weergave, document, clas
sificatie. Zo kan je een rondgang in deze tentoonstelling aanvatten 
met een installatie van Stan Douglas, een loop van een filmpje uit 
het begin van deze eeuw - het adembenemende parcours van een 
bergtrein - waarbij continu een fragment uit “A la Recherche du 
temps perdu ” van Proust te horen is. Of, helemaal aan het begin (of 
het eind) van de tentoonstelling, de “Monodrdmas” van diezelfde 
Canadese kunstenaar, tien video-sequensen zonder begin of einde, 
die subtiel de leegte van de televisiebeeldtaal raken. Cineast Harun 
Farocki is eveneens continu te horen en te zien, hij maakte voor deze 
tentoonstelling een video-compilatie van de films die hij reali
seerde tussen 1969 en 1994 en voorziet die zelf van commentaar. 
Ook Lewis Baltz construeerde specifiek voor Villeneuve een muur- 
grote fotomontage. In “The Politics of Bacteria ” gaat hij verder mét 
zijn onderzoek naar de wijze waarop “macht” gebruik maakt van 
beelden. Opnamen van bewakingscamera’s worden hier gecombi
neerd met foto’s genomen in het Ministerie van Financiën te Parijs. 
In dezelfde zaal - onwennig, botsend - een monochroom grijs doek 
uit 1976 en het portret van Prinz Sturda uit 1963 van Gerhard 
Richter, aan de buitenmuur, zijn onscherpe “Pyramide" (uit het 
Gentse Museum van Hedendaagse Kunst) en “Wolken” uit 1968. 
Een beetje een noodoplossing, zo blijkt, de eerste keus van Durand 
ging uit naar “18 oktober 1977”, de magistrale Baader-Meinhoff- 
reeks van Richter uit 1988.
In elk ge val schittert hier de fotoreeks die Hiroshi Sugimoto maakte 
in imposante bisocopen en drive-ins. Het opdringerige, schijnbaar 
lege scherm haalt zijn in het oog springende blankheid niet uit een 
of andere doka-ingreep. Sugimoto liet de sluiter van zijn camera 
open voor de duur van de hele film die op dat moment in de zaal liep. 
Het resultaat (de synthese van alle filmbeelden) is een hevig 
oplichtend, beeldloos wit vlak, centraal in een halfduistere, maar 
haarscherpe context. Een reflectie over tijd, over verdwijnen en 
over het medium fotografie en film. Van Jean-Marie Straub/Danièle 
Huillet wordt doorlopend de voelbaar 100' durende film “Trop tôt/ 
trop tard” uit 1981 gedraaid en voorts is er in Villeneuve nog 
interessant ouder werk te zien van Hannah Collins en een nieuwe 
prachtige fotoreeks van de Portugees Jorge Molder, naast minder 
overtuigende realisaties van Dennis Adams, Pascal Convert en 
Bruno Yvonnet. “Le Monde après la photographie” loop nog tot 
1 oktober in het Musée d’Art Moderne, 1, Allée du Musée, 
59650 Villeneuve d’Ascq (20.05.42.46).

Hiroshi Sugimoto

Orinda Theater, Orinda, 1992

RODOLPHE JANSSEN. Presenteert net als vorige zomer in zijn 
Brusselse galerie een selectieve round-up van actueel fotografisch 
werk. Naast een statisch drieluik van Balthasar Burkhard en drie 
fenomenale, monumentale beelden van Michel François is er min
der bekend materiaal te zien van de Britse rasfotograaf John Davies. 

In deze reeks die hij in opdracht van de Franse Conseil Général de 
la Nièvre maakte, laat Davies soms op een merkwaardige en voor 
zijn doen verrassende manier, in zijn klassieke, neutrale benadering 
geleidelijk aan meer anecdotische, narratieve elementen in het 
beeld binnenglippen. Het relaas van deze tocht die John Davies 
langs de oevers van de Loire maakte, wordt zo niet langer een louter 
rigoureuze confrontatie tussen het zogeheten “maagdelijke” land- 
schap en menselijke interventies als industrie en wegenbouw. De 
introductie van toevallige aanwezigen (een zicht vanuit de hoogte 
op badende mensen of minimale figuurtjes in een bootje vóór twee 
gigantische koeltorens bijvoorbeeld) temperen de afstandelijkheid 
en versterken de impact van deze reeks. Een compleet ander register 
wordt opengetrokken met twee jonge fotografen die nog niet eerder 
in deze galerie te zien waren. Er - zijn een paar min of meer 
representatieve beelden van Wolfgang Tillmans, die zeker sinds 
zijn door Taschen uitgebrachte boek als cultfotograaf van de 
Generation X wordt beschouwd en er is onbekend werk van een 
jonge Franse fotografe. Een beetje wankel nog, maar prikkelend. 
Lise Duclaux toont achter in de leeshoek van dé galerie een aantal 
kleurige ciba’s, met onder meer een vocabulaire van de intieme 
gebarentaal eigen aan het aantrekken van een panty of het goed- 
schuiven van een b.h. Nog tot 15 juli in Galerie Rodolphe Janssen, 
Livornostraat 35,1050 Brussel (02/538.08.18).

ALEXANDRINE TINNE. 1869: vermoord door een bende 
Toeareg-rovers in de omgeving van Moerzoek in Noord-Afrika. Zo 

luidt onthutsend het laatste lijntje van de levensschets van 
Alexandrine Petronella Francisca Tinne. Geboren in 1835 in een 
aristocratische, zeer bemiddelde Haagse familie, onderneemt ze 
vanaf haar twintigste samen met haar moeder behoorlijk megalomane 
ontdekkingsreizen naar het Oosten. Voor haar alvast een geschikte 
manier om te ontkomen aan wat ze zelf omschrijft als die “stijve 
ingepende burgerjuffrouwen met hun tegen het hoofd geplakte 
kapsels en al die andere kleurloze, pietluttige types die bij ons de 
menigte maken.” In haar prettige boekje “Over fotografen ” stipt 
Mariette Haveman even de kleurrijke excentriciteiten het luidruch
tige exotisme aan van Alexine Tinne, maar wijst dan vooral op het 
feit dat Tinne “tussen die onzin door, in Den Haag prachtige stille 
foto’s van het Lange Voorhout en omstreken heeft gemaakt. Die 
foto’s uit 1860/61 laten zien dat Alexandrine, achter alle fratsen en 
eigenaardigheden die haar leven versieren, een kant in zich had die 
haar tot een echte fotograaf maakte. (...) Ze kon kijken zoals weinig 
andere mensen, met een sterk ontwikkeld gevoel voor sfeer, ruimte, 
compositie en licht en een diepgaand gevoel om zichzelf te verge
ten.”
Alle tot nu teruggevonden foto’s van Alexandrine Tinne zijn van 
8 juli tot 27 augustus te zien in het Haags Historisch Museum, 
Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag (070/364.69.40). Ben 
Moritz tekende, voor de publikatie bij deze tentoonstelling 
"Alexandrine Tinne, fotografe van het eerste uur”.

AMERICAN PHOTOGRAPHY 1890-1965. In 1940 begon het 
Museum of Modem Art in New York als eerste museum voor 
moderne kunst ter wereld systematisch fotografie te verzamelen. 
Directeur Alfred H. Barr was (toen al) van mening dat alle vormen 
van visuele kunst naast elkaar bestudeerd en getoond moesten 
worden. Peter Galassi, huidig directeur van de afdeling fotografie 
van het Moma stelde uit de inmiddels tot meer dan 20.000 foto’s 
aangegroeide collectie een reizend overzicht samen van Ameri
kaanse fotografie. Naast klinkende namen als Alfred Stieglitz, 
Lewis Hine, Walker Evans, Dorothea Lange, Gary Winogrand, 
Richard Avedon, Weegee, Paul Strand en Edward Weston, laat de 
tentoonstelling ook foto’s zien van onbekende fotografen. Galassi’S 
interessante uitgangspunt voor deze tentoonstelling is de weder
zijdse beïnvloeding en samenhang van twee fotografische tradities: 
de high art en de vernacular (“inheemse”) traditie. “American 
Photography ” wil laten zien dat de ontwikkeling van fotografie als 
artistiek medium in belangrijke mate geïnspireerd werd door zowel 
“professioneel als amateuristisch werkende fotografen”. Vertrek
punt is het werk van Alfred Stieglitz en de groep rond het tijdschrift 
“Camera Work”. Deze Photo-Secessionisten, op zoek naar artis
tieke erkenning, zetten zich rond 1900 nadrukkelijk af tegen vak- 
fotografie en amateurisme. "American Photography” eindigt in 
1965 met onder meer het werk van Lee Friedlander en Gary 
Winogrand, die de levendigheid van de snapshot-esthetiek en de 
belangstelling voor het alledaagse definitief aan het fotografische 
beeldenrepertorium toevoegden.
“American Photography 1890-1965from The Museum of Modem 
Art” is tot 27 augustus ondergebracht in het Stedelijk Museum, 
Paulus Potterstraat 13,1071 CX Amsterdam (020/573.29.11).

INSIDE EYE. Is een initiatief dat in 1992 werd opgezet in de 
Londense Wandsworth-gevangenis. Enerzijds was het de bedoe

ling om gevangenen te leren fotograferen en anderzijds een zicht te 
krijgen op hoe zij zelf hun gevangenschap ervaren én in beeld 
brengen. De Belgische fotograaf Mare Trivier werkte enkele jaar 

' terug aan een vergelijkbaar project met tot levenslang veroordeel
den uit de Franse haute-securité-gevangenis van Clairvaux. De 
resultaten waren indrukwekkend en dat is naar verluidt ook het 
geval met dit Britse initiatief dat al een tentoonstelling achter de rug 
heeft in de Londense Photographer’s Gallery. “Inside Eye”ii - 
samen met onder meer”Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleide
lijk” van Johan de Vos - van 9 tot 27 augustus te zien in het 
Nederlands Foto Instituut, Witte de Withstraat 63, 3012 
BN Rotterdam (010/213.20.11).

THE IMAGE OF POLITICS. Wordt komend najaar een 
samenwerkingsproject tussen vier Rotterdamse instellingen over 
“de verbeelding van de politiek in de fotografie”. Galerie Fotomania 
presenteert van de Duitse Angela Neuke de reeks “Staatstheater - 
Mediencircus”, kleurbeelden uit de periferie van topconferenties 
en staatsbezoeken. Portretten die Taco Anema in opdracht van de 
afdeling Nederlandse Geschiedenis maakte van “gezichtsbepalende 
leden van de Partij van de Arbeid worden - grappig toeval - samen 
met “Magnum Cinéma ” getoond in het Nederlands Foto Instituut. 
De staatsieportretten in gomdruk die Helena van der Kraan recent 
realiseerde van alle leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal 
zijn samen met de tentoonstelling “Politicians" - over het zich 
wijzigende imago van de politicus zoals dat uit een selectie foto’s 
van Erich Salomon tot Nick Sinclair af te lezen valt - te zien in de 
Kunsthal Rotterdam. En “1 Spy Stranger” van David Griffiths, een 
eigenzinnige, verwarrende analyse gemaakt op de plaats waar 
Britse TV-pIoegen dagelijks politici interviewen, is de bijdrage van 
MK Expositieruimte in de Witte de Withstraat. Meer informatie 
over “The Image of Politics" dat van start gaat op 9 september kan 
u onder meer aan de weet komen via Galerie Fotomania, Hoorn- 
brekersstraat 22, 3011 CL Rotterdam (010/413.50.55). (E.E.)

Beeld/Scherm

BILL VIOLA. In de grote projectruimte van het V an Abbemuseum 
ad interim is in het kader van “(Entr’Acte 2)” een multi-media 
installatie te zien van de Amerikaanse videokunstenaar Bill Viola. 
"Stations” uit 1994 is een typische Viola-installatie, een beetje in 
de lijn liggend van zijn “Nantes Tryptich "(recent aangekocht door 
de Londense. Tate Gallery). Het werk bestaat uit vijf projectie
schermen waarop beelden van het menselijk lichaam onder water 
worden geprojecteerd. Het beeld dat op zijn kop wordt getoond, 
wordt rechtop weerspiegeld in een zwarte blinkende granietplaat 
(een grafzerk als het ware) die eronder ligt.
Viola’s onderwerpen grijpen steevast terug naar de condition 
humaine, via begrippenparen als leven/dood, groot/klein, kind/ 
volwassene, dag/nacht, water/vuur, enzovoort. Men ziet in deze 
installatie de lichamen van een zwangere vrouw, een kind, een 
volwassen man en vrouw en van een oudere man, slap en log in het 
water hangen, zwevend in de beeldruimte, een effect dat nog 
versterkt wordt door de slow-motion. Op verschillende tijdstippen 
glijden de lichamen uit het beeld om na verloop de ruimte donker 
en stil achter te laten. Vervolgens plonzen de lichamen in het water, 
in een explosie van licht en beweging en langzaam begint alles 
opnieuw. De lichamen komen terug tot rust en de cyclus herhaalt 

‘zich.
Wie nooit eerder iets van deze kunstenaar heeft gezien mag zich 
aanvankelijk vergapen aan de monumentaliteit, de special effects, 
de droomachtige sfeer. De zo voor de hand liggende symboliek 
zorgt na verloop van tijd echter voor nattigheid en verveling. Tot 
3 september in het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 5600 Eind- 
hoven.(40.75.52.75).

MAREY. In 1882 publiceerde Etienne-Jules Marey (1830-1904), 
professor aan het Collège de France, in het tijdschrift “La Nature ” 
een pagina over de ontdekking van een nieuw toestel: “Ik slaagde 
erin een apparaat te ontwerpen, een camera die eruit ziet als een 
pistool en 12 keer per seconde het gefocuste object 
fotografeert”. Eerder had Edward Muybridge de wereld al verbaasd 
met zijn fotoreeksen waarin hij de bewegingen van mensen en 
dieren meticuleus vastlegde. Toen in 1888, the Eastman Kodak 
company voor het eerst met rolfilm op de markt kwam, bedacht 
Marey een nieuw toestel, namelijk een chronofotographe, die het 
mogelijk maakte een ganse serie foto’s vast te leggen op één lange 
filmstrook. In 1893 suggereerde hij het ontwerp voor een projector 
om de apart gefotografeerde bewegingen samen te voegen. Het was 
enkel nog even wachten op het vernuft van een Thomas Edison en 
de gebroeders Lumière en de cinema was geboren.

Chris Newman
4 augustus - 3 september
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In het kader van 100 jaar film toont men in de “Chapelle de 
l’Oratoire” te Beaune, een tentoonstelling over het werk van Marey 
en tijdgenoten. Er worden voorts films vertoond van onder meer de 
animatie-cineast Norman McLaren en documentaires van Virgilio 
Tosi, docent filmgeschiedenis aan het centrum voor experimentele 
film te Rome. Een tweede onderdeel van de tentoonstelling wil de 
weerslag van Marey’s werk vatten op de wetenschap van deze 
eeuwen de grote invloed van de sequentiefotografie op de beel
dende kunst. Sommige wérken van de Italiaanse Futuristen (Giacomo 
Balla, Umberto Boccioni) of Marcel Duchamps befaamde "Nu 
descendant l’escalier” zijn bijna letterlijke transcripties van deze 
chrono-foto’s.
Nog tot 10 september in de Chapelle de l’Oratoire, 75, rue de 
Lorraine, 21200 Beaune.(16/80.24.56.92).

oninteressant programma. Ook hier aandacht voor het eeuwfeest 
van de film. Ondere andere het belang van cineast Jean-Luc Godard 
wil men hier dit jaar beklemtonen. (Godard won hier trouwens ooit 
de grote prijs met zijn video “Puissance de la parole’’.) Naast het 
competitieluik zal er in een colloquium aandacht besteed worden 
aan - jawel - de wereld van cyberspace en staan thema’s als het 
geheugen en - hoe kan het anders - het lichaam centraal. , 
Voor verdere info: Videoart Festival, P.O. Box 146,6604 Locarno 
(41.93.31.22.08). (F.D.K.)

Studio Select, Gent, foto: Van Damme

NOSTALGIE. Het Museum voor Industriële Archeologie en Tex
tiel te Gent brengt tót 1 oktober een sprekende tentoonstelling over 
Gentse film- en bioscoopzalen. Amper twintig jaar geleden vond je 
in Gent nog zo’n negental bioscopen in functie. Aan het Zuid waar 
nu de monstrueuze Urbis-taart staat, floreerden ooit twee biosco
pen, de Century en de Select. Een weinig verder had je het 
pronkstuk de - nu grotendeels functieloze - Capitole. In de Veld- 
straat kon je naar de Majestic met duplexzaal. Cinema als ontmoe
tingsplaats kreeg een nieuwe betekenis in de tot peepshow omge
bouwde Rex aan het Sint-Pietersstation. De Savoy in de Kortedag- 
steeg waar vroeger sofipomo te savoureren viel, staat er - na een 
roemloos intermezzo als sportwinkel - al even desolaat bij. Ook 
Vooruit beschikte over een immense filmzaal (nu de theaterzaal) 
waar je in een geur van zweet en stof op versleten klapstoelen de 
ietwat betere geëngageerde film kon zien. Ooit telde Gent - naarge
lang de bron - zelfs 32 tot 45 bioscopen. Op deze tentoonstelling 
wordt aan de hand van Gentse filmblaadjes, loonboeken, reclame- 
blaadjes, affiches, programmaboekjes en foto’ s van vroegere Gentse 
filmzalen en met actualiteits-en reclamefilmpjes een zo volledig 
mogelijk sfeerbeeld opgeroepen. Voor deze nostalgische tentoon
stelling dient men zich te wenden tot het M.I.A.T, Minnemeers- 
straat 9,9000 Gent (09.223.59.69).

LOCARNO. In het Zwitserse Locarno loopt van 31 augustus tot en 
met 3 september het zestiende Videokunstfestival met een niet

Publikaties

DELIRIOUS NEW YORK. Na studies aan de Architectural 
Association School in Londen en daarna bij Mathias Ungers en 
Peter Eisenman in de U.S.A, sticht Rem Koolhaas samen met 
medestudenten van het eerste uur Madelon Vriesendorp, Elia en 
Zoe Zenghelis het architectenbureau Office for Metropolitan 
Architecture. Sindsdien staat OMA voor theoretisch en praktisch 

onderzoek naar de relaties tussen architectuur en hedendaagse 
culturele fenomenen in het postindustriële tijdperk. Koolhaas’ 
publikatie uit 1978, “Delirious New York, a retroactive manifesto 
for Manhattan”, wekte zozeer de aandacht, dat het boek tot een 
waar verzamelobject uitgroeide. Het boek is vorig jaar door 
010 Publishers eindelijk heruitgebracht.
In de inleiding verklaart Koolhaas de ondertitel als een dankbare 
kruising van twee observaties: een heersende afgunst tegen mani
festen wegens een inherent gebrek aan bewijsmateriaal versus het 
bestaan van een overvloedig aantoonbare metropolitische cultuur 
in Manhattan, zonder expliciet manifest. Lang na de feiten herkent 
de auteur op dit eiland een -isme: een stad die onbewust een cultuur 
van opstopping in de hand werkte, terwijl de ontwerpers ervan 
dachten het tegengestelde na te streven. Bondig samengevat ordent 
Koolhaas het avontuur van Manhattan in vier hoofdstukken: een 
vóórspel in het amusementspark op Coney Island, de geboorte van 
de wolkenkrabber op Manhattan, de emanatie ervan in het 
Rockefeller Center en tenslotte hoe de Europeanen Salvador Dali 
en Le Corbusier er hun opwachting maakten.
Een “pre-historie” introduceert de protagonisten die op het eiland 
zullen inwerken; de tot programma verheven cyclische 

. vernieuwingsdrang, het standvastig ordeningsprincipe vertaald in 
het in 1811 in rechthoeken opgedeelde stadsplan, de fascinatie voor 
het kunstmatige en voor de architectonische exponenten toren en 
sfeer.
Coney Island, de clitoris van de New Yorkse haven - dixit Koolhaas 
- wordt rond de eeuwwisseling het laboratorium waar deze princi
pes worden uitgetest. Aanvankelijk een grasland met stranden, 
ontvangt hét eiland zoveel recreanten uit Manhattan dat men voor 
hen ter plaatse attracties gaat creëren. Het worden meerdere 
rivaliserende pretparken waarin de wonderen uit de wereld worden 
geënsceneerd en de natuur boven het vertrouwde peil wordt uit
gelicht. Men kan er ‘s nachts baden bij elektrisch licht, deelnemen 
aan mechanisch voortgedreven paardenrennen, kuieren in het bonte 
architecturale ensemble van een plezierstad. In “Dreamland ” wordt 
het themapark, als een van de realiteit afgesneden illusionair 
schouwspel, ten top gedreven. Het park programmeert in verschil
lende sectoren de dagelijkse opvoering van onder meer de onder
gang van Pompeji, de kanalen van Venetië, onderzeeboottochten, 
Lilliputland met een eigen parlement. Coney Island bood dankzij 
een doorgedreven programma en technológische vernieuwingen 
een pakket bovennatuurlijke sensaties aan die men in de stad miste; 
eën financiële kluif voor investeerders. Manhattans permutatie 
lonkte.
Daar belichaamt de wolkenkrabber het doorbreken van de 
waarschijnlijkheidsgrens op architecturaal en cultureel vlak. De 
toren wordt van louter signaalfunctie verruimd tot “gebouw”; met 
een staalskelet kan men het grondvlak naar wens in de hoogte 
vermenigvuldigen. De technologie uit de pretparken - liften, water
pompen, leidingen, elektriciteit, luchtverversing... - wordt hier 
pragmatisch aangewend: het geoptimaliseerd gebruik van een 
bouwoppervlakte. Men ontwikkelt in de hoogte wat men tevoren 
horizontaal over het bouwblok had uitgespreid. Aangepord door de 
gestegen bouwkosten resulteert dit in torens met handelsruimten op 
het gelijkvloers, kantoren met de nodige horeca en congreszalen 
(om te buigen tot schouwburgen) en tenslotte appartementen als 
toetje. Deze formule slaat aan en concurrentie tussen vastgoed
ontwikkelaars zorgt voor de nodige dynamiek in ambitieuze verwe
zenlijkingen die dingen naar de gunsten van het massaal toestro
mend publiek.
Stap voor stap beent Koolhaas de op elkaar in werkende factoren uit, 
met een speciale aandacht voor het doorbreken van de culturele 
patronen in dit proces. Immers, uit de fundamentele omwenteling

Nieuwe publikaties

■ "The masculine masquerade, masculinity and representation ", 
eds. Andrew Perchuk en Helaine Posner, M.I.T., Cambridge/ 
Massachusetts, 1995.
■ Beatriz Colomina, "Privacy and publicity, modem architect
ure as mass media”, M.I.T., Cambridge/Massachusetts, 1995.

I “NoxD, Djihad’’, Uitgeverij 1001, Amsterdam, 1995.
■ “Whitney Biennial Exhibition 1995", catalogus, ed. Klaus 
Kertess, New York, 1995.
■ “Some went mad, some ran away”, catalogus, ed. Damien 
Hirst, Serpentine Gallery, London, 1994.
■ “Albert Oehlen, pa'mtings”, Taschen Verlag, 1995.
■ “Wolfgang Tillmans, photographs”, Taschen Verlag, 1995.
• Richard Lloyd, "Allen Jones, the prints, complete catalogue ”, 
Prestel Verlag, München, 1995.
• Ilya Kabakov en Nadine Pouillon, “Installations 1983-1995”, 
Centre Pompidou, Paris, 1995.
• Ghislain Mollet- Viéville, “Artminimal et conceptuel”. Editions 
Skira, Genève, 1995.
■ “Constantin Brancusi 1876-1957”, catalogus, Centre 
Pompidou, Paris, 1995.
• Anne-FrançoisePenders, “Brancusi,laphotographieoul’atelier 
comme groupe mobile", La lettre volée, Brussel, 1995.
■ Jean F. Buyck, “Paul Joostens, de cruciale jaren, brieven aan 
Jos Léonard", Pandora, Antwerpen, 1995.
■ Xavier Tricot, “Enspriana", Pandora, Antwerpen, 1995.
■ Herman van Bergeijk, “Willem Marinus Dudok, architect- 
stedebouwkundige,1884-1974”V+K Publishing, 1995.
■ “Architectuur in Nederland, jaarboek 1995-1996”, NAi-Uit- 
gevers, Rotterdam, 1995.

van een samenlevingsmodel zal hij.het "manhattanisme" kristalli
seren. De hoogbouw evolueert naar de wolkenkrabber, zo hoog en 
omvangrijk dat men de notie van monumentaliteit overstijgt. Het 
bouwwerk is geen monument meer, maar automonument; het 
verwij st enkel naar zichzelf. Eens gebouwd worden er, inspelend op 
omstandigheden, wel veranderingen in het gebouw doorgevoerd, 
maar zonder drastische gevolgen voor de andere verdiepingen noch 
voor het omhulsel van het bouwwerk. Het veranderlijke leven 
binnenin wordt extern ontkend; lobotomie noemt de auteur dit 
fenomeen. Het voortdurend doorbreken van culturele patronen 
resulteert ook meer algemeen in muterende gedrags- en perceptie
regels. Koolhaas werkt onder meer veranderingen in het theater uit: 
van het klassieke genretoneel naar grootse spektakels zonder noe- 
menswaardige plot, behalve de demonstratie van theatrale effecten. 
Bouwkundige exponenten als het Waldorf-Astoria Hotel, de 
Downtown Athletic Club en tenslotte Rockefeller Center ( “How 
perfect perfection can be ”) geven een indringend beeld over het 
manhattanisme. Citaten uit toenmalige reclameteksten en voorne
mens, portretten van de ontwerpers en participanten en de verwe- 
zenlijkte Babylonische stapelingen ontbloten het woekerende vi
rus. De som van haar delen culmineerde in iets onvoorziens, een 
uniek nieuw totaalspektakel, waar de makers alleen maar iets van 
voorvoelden. Theoreticus Harvey Wiley Corbett spiegelde Venetië 
voor: de verbindingslanen zijn kanalen, overspannen door lucht
bruggen die de afzonderlijke bouweilanden met elkaar in verbin
ding brengen.
Elke omschrijving van “Delirious New York" valt onontkoombaar 
samen met deze titel. In de verwerking van zijn gegevens maakt 
uiteindelijk ook Rem Koolhaas zich medeplichtig aan het door hem 
omschreven manhattanisme. Zijn gedegen architectuur- en cultuur- 
studietaal wordt opgeluisterd door een kruisbestuiving van 
onacademisch en metaforisch proza. De tekst is opgedeeld in korte 
paragrafen, die steeds voorafgegaan worden door een kernwoord, 
getrouw aan Manhattans blokmatig uitgebouwd stadsplan, zoals hij 
zelf expliciet aangeeft in het voorwoord. De kwaliteit van dit boek 
stelt alvast hoge verwachtingen met betrekking tot de voor dit jaar 
aangekondigde megapublikatie “S, M, L, XL” over de ontwerpen 
van OMA. “Delirious New York, a retroactive manifesto for 
Manhattan ” werd als paperback heruitgegeven door010 publishers, 
Watertorenweg 180,3063 HA Rotterdam (010/433.35.09) (E.W.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants

yves gevaert
uitgever

antiquaar

BOEKEN, PRENTEN, FOTO’S EN OBJECTEN van Stanley Brouwn, 
Daniel Buren, Jean-Mare Bustamante, Thierry De Cordier, 
Dan Graham, Rodney Graham, Matt Mullican, Juan Munoz, 
Thomas Schütte, Philippe Van Snick, Jan Vercruysse, 
Lawrence Weiner, James Welling TEKENINGEN van Rodney 
Graham, Juan Munoz, Philippe Van Snick ZELDZAME BOEKEN 
EN CATALOGI uit de zeventiger en tachtiger jaren

UITSLUITEND NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

WES GEVAERT BVBA. VINKSTRAAT 1B0, 0-1170 BRUSSEL TEL. EN FAX: 32-2-660 23 72

Galerie Declercq COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop

MARC VANDERLEENEN
vanaf 4 augustus

Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: Vrijd. - Zat. - Zond, van IluOO - 12u30 en van 15u00 - 18u30 en op afspraak

Jakobijnenstraat 8 - B 9000 Gent
Waarschijnlijk dé specialist in België in boeken over hedendaagse kunst, 

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphic design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen 
kunnen worden in de agenda...
De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch en een Nederlands 
gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaatsnaam, en per 
plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstellingsruimte gerang
schikt, De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele 
centra,'galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instel
lingen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda 
opgenomen, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere 
initiatieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldingen (2000 Bfr./110 fl.) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750BfrJ40 fl.). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
000-1188912-80. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
VSB-Bank 899905463 (vanuit een andere bank)of op giro-rekeningVSB- 
Bank 2459 (met de vermelding van ons VSB-Bank-rekeningnummer, en uw 
naam en adres). De opname in de agenda belieft de naam van de instelling, 
het adres, het telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstellingen),de naam van de kunstenaars) en het genre van 
het werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van De 
Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.

Bilzen

■ Cultureel Centrum “De Kimpel"
Eikenlaan - 3740 Bilzen 0089/49.27.12
“Kuns Preuve” - Lieve Decosemaeker, Ludwik Poniewiera, Christine
Springuel [tot 11/7] .

Bornem 

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 Bornem 003/889.75.63 - ma-za 12u- 
24u zo 12u-18u
“Donker Licht” - Inge Sterckx - fotografie [tot 4/9]

Boussu 

■ Grand-Hornu
rue Sainte-Louise 82 - 7301 Boussu 0065/77.0/7.12 - di-zo 10u-12u 14u-18u
“Ie Train et la Création” - Mady Adrien, Gast Bouchet, Philippe Bouil
lon,... [tot 15/9]

Gent

■ Huize Sint-Jacobus
Provenierstersstraat 11 - 9000 Gent 0 09/223.30.98 - ma wo-za 12u-24u 
zo llu-24u
Raphael Buedts [tot 16/7]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 009/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“ICorpus Delicti’. Twee privé-verzamelingen: een noord/zuid dialoog” [tot 3/9]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
Oudevest 18 - 9000 Gent 0 09/223.59.69 ■
“Film- en bioscoopzalen in Gent” [tot 1/10]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent 009/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Imaginair Museum Hubert en Jan Van Eyck” [tot 1/10]
“Hongaarse schilderkunst van de 19de eeuw uit de Hongaarse Nationale 
Galerie te Budapest” [10/7 tot 15/10]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 009/225.66.76 - di-zo 9u30-17u
“Made in Holland. Vormgeving uit Nederland.” [tot 17/9]
■ Opus Operandi
TenioonstelÈngslaan 32 - 9000 Gent 009/225.57.58 ■ wo-za 14u-18u zo 10u-13u
Peter Robinson [tot 1/8]

Brugge r .Hasselt

België

..... :
Aalbeke—_____ :____ -_______ —__—__ —__—___ :
■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat - 8511 Aalbeke 0 056/40.18.92 - ma-vr 9u-12u 13u30-16u
Krist Demasure - fotografie [tot 7/9]

Aalst

■ Belfortkelder
Grote Markt - 9300Aalst
“Focus op het Aalsters cultureel erfgoed” [tot 20/8]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst © 053/78.86.80 - do-za 14ü-18u zo 
10u30-13u30
Stephanie Leblon [tot 9/7] .
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat 51 - 9300Aalst D053/76.13.11
“Retrospectieve Roland Monteyne" [tot 17/9]

Antwerpen 

■ Centrum Bouckenborgh
Bredabaan 561b - 2060Antwerpen © 03/645.10.40 - ma-vr 13u30-17u za- 
zo 14u-18u
“Fractals” - Marcel De Visscher - tekeningen [13/7 tot 29/7]
Frank Van Herck [ 17/8 tot 3/9]
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat31 - 2018 Antwerpen ©03/202.48.90 - ma-zo 10u-17u 
“Gioielli D’artista. Italiaanse kunstjuwelen van 1940 tot heden” [tot 23/9]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen © 03/232.08.82 - di-zo 10u-16u45
“Kunst van Angola” [tot 14/8]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen © 03/248.72.95 - wo-za 14u-18u
Paul Casaer [tot 30/7]
■ Galerie Herfurth
Valkstraat 64 - 2000Antwerpen © 03/216.08.85 - ma-zia 14u-18u
“Suite Vlaanderen” - Jesus Otero-Yglesias - schilderijen [tot 9/7]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000 Antwerpen @ 03/231.50.36 - ma-vr 9u-18u za-zo 
14u-18u
“SISA fotografisch” [tot 18/7]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000Antwerpen © 03/238.68.75 - wo-za 14u-18u
“Arbeit am Objekt” - Pepi Maier [tot 8/7]
■ Galerie Van der Planken
Rubenslei 17 - 2018 Antwerpen <503/233.54.58 - di-vr 13u-18u za 13u-17u
“Kunstenaars van de galerie [tot 8/7]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 003/232.84.28 - di-zo 10u-16u45
“Roemeense schilderkunst, 1800-1940” [tot 17/9]
■ Kapelgalerie van Sint-Maria-Instituut
Lovelingstraat 8 - 2060Antwerpen 0 03/235.37.35 - ma-vr 10u-16u
Firmin Schyvinck/Letters en zo,. - Paul Bottier [tot 14/7 & 16/8 tot 1/9]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen
“Sieraad, symbool, signaal” [tot 15/10]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110 - 2030Antwerpen 003/542.49.40 - ma-za 10u-17u
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [tot 5/9]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen 003/238.81.66 - do-zo 13u-17u
“Kunst & Congres ‘K.C. in the poly sunshine’” - polygene vertellingen 
tijdens internationale stedentour [26 en 27/8]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaanól - 2020Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10u-20u
PerKirkeby[1/7tot3/9]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 0 03/238.59.60 - di-zo 10u-17u
“Felix Droese. Das GleichmaB der Unordnung" /”De Praktijk” - Paul
Casaer [tot 20/8]
■ Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1 - 2000Antwerpen 003/232.08.50
“CMB 100, een eeuw Compagnie Maritime Belge” [tot 31/12]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen 003/216.22.11
“Vluchtelingen” - John Vinck/”Le passage du témoin” - André Goldberg/ 
"Fotojournalistiek: de Gentse school” [tot 17/9]

■ Stadspark Sebrechts
Oude Zak - Beenhouwersstraat - 8000 Brugge - ma-zo 9u-21u 
“Aspecten ’95" - Ignace Bernolet, Lucien Bossier, Willy Cauwelier,... - 
sculpturen [2/7 tot 17/9]

Brussel 

■ APPBXL
Fontainasplein 22 -1000 Brussel 0 02/502,87.93 - enkel op afspraak
Klaas Kloosterboer [1/7 tot 27/8]
■ Atelier 340
De Rivierendreef340 -1090 Jette 0 02/424.24.12 - di-zo 14u-19u
Vladimir Skoda [tot 1/10]
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstradt 21-23 -1150 Brussel 002/770.53.33 - di-za 10u-17u 
"Omschreven schrift” - Marina Mayer [tot 5/8]
■ Contretype
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 0 02/538.42.20 - di-zo 13u-18u
“La ville et son cliché, regards croisés Bruxelles-Genève” - Laurence 
Bonvin, Alain Gérorinez, André Jasinski, Didier Jordan - fotografie [tot 
3/9] .
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude Sint Nikolaaskerk - Sint Nikolaasplein 5 -1120 Brussel 
0 02/262.04.33 - di-do za-zo 15u-18u
Openluchttentoonstelling - Frans Claes, Patrick Crombé, Marc Decker,... 

[tot 30/11]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel 0 02/649.02 59 - ma-vr 12u30-19u za-zo 
llu-19u
“Het huis in woorden” [tot 3/9]
■ Galerie Artiscope
Sint-Michielslaan 35 -1040 Brussel 0 02/735.52.12 - di-vr 14u-19u 
“Vend Avventurosi" - Salvatore Astore, Mauro Benetti, Serse,... [5/7 tot 15/9] 
■ Galerie Guy Ledune
Edmond Pieardstraat 20 -1060 Brussel 0 02/346.52.73 - do-za 14u- 
18u30
“Accrochage: artistes de la galerie” [tot 15/7]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 -1060 Brussel 002/537.81.36 - wo-za 14u30- 
19u
Eduardo Hoffman - schilderijen, tekeningen [tot 29/7]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050 Brussel 002/538.08.18 - di-za 14u-19u 
“Photographies” - Michel François, Balthasar Burkhard, John Davies... 
[tot 15/7]
■ Galerie Xavier Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 -1050 Brussel 0 02/646.63.30 - di-za 12u-18u
“La Comédie Humaine” - David Robbins [tot 9/9]
■ KB-Galerij - Kredietbank ta.v. Bart Suys
Grote Markt 19 -1000 Brussel 002/517.56.71 - di-zo llu-18u
“Venster op Taiwan” [tot 13/8]
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000 Brussel 0 02/507.84.66 - di-zo 10u-19u30
Roy Lichtenstein - retrospectieve/Victor Grippo - Antichambre [tot 3/9]
■ Stichting voor Hedendaagse Belgische Kunst
Cité Fontainas 4 -1060 Brussel 002/537.34.16 - wo-za 15u-19u
Gilbert Decock [tot 15/7]
■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 002/769.52.11 - ma-zo 9u-17u30 
“Verborgen schatten uit het Afrikamuseum van Tervuren” [tot 26/11]

Charleroi 

■ Musée des Beaux Arts - Hôtel de Ville
Place du Hôtel de Ville - 6000 Charleroi 0 071/23.02.11 - 
“Fellini rencontre” [tot 19/8]

Damme

•Stadshalle
8340 Domme

“Vuur in beeld” - Patrick Van Craenenbroeck - sculpturen [9 tot 30/7]

Deurle
■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaah 14 - 9831 Deurle 0 09/282.51.23 - wo-vr 14u-17u za-zo 10ü- 
12ul4u-17u
“Dialoog aan de Leie” - Constant Permeke, Roger Raveel, Albert
Servaes,... [8/7 tot 10/9]

■ Galerjj van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 35(X) Hasselt 0011/21.02.66 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
“Tijdelijke Taferelen” [1/7 tot 27/8]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 0 011/21.13.17 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
Ria Pacquée, Gran Pavese, Marinus Boezem [tot 8/10]
■ Stedelijk Museum S telling werff-Waerdenhof
Maastrichterstraat 85 - 3500 Hasselt 0 011/24.10.70 -
“Geschiedenis op het verkeerde been” - Herman Blondeel, Hugo
Duchateau, Piet Stockmans [tot 3/9]

Heist-op-den-Berg

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg © 015/25.07.70 - ma-di do-za I0u- 
12ü 14u-17u wo 10u-12u 14u-20u zo 14u-17u
Raymond Mallentjer - fotografie [tot 5/9]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat 40 - 3550 Heusden-Zolder 0 011/53.33.15 - di do-vr 14u 20u 
za-zo 14u-18u
Paule Blemont - fotografie [tot 6/9]

Hoeselt

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt 0 011/41.49.97 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Hilde Braet - fotografie [tot 6/9]

Knokke

■ Galerie Patrick De Broek
Strandstraat 11 - 8300 Knokke 0 050/62.13.09 —
Chris Newman [4/8 tot 3/9]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist 0050/60.77.86 - za-zo llu-13u 
15u-19u
“bespiegelingen” - Sonja Rosalia Bauters [tot 23/7] 
"peintographies" - Rudolf Berger [4/8 tot 10/9]
■ Casino Knokke
Canada Square - 8300 Knokke-Heist - di-zo 15u-21u
“Room with views” - Michael Bach, Axel Hütte, Callum Innes,... [16/7 tot 27/8]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50 - 8300 Knokke-Heist 0050/62.59.25- vr-zo llu-12u30 
15u-18u30
Marc Vanderleenen [vanaf 4/8]
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 0 050/61.37.61 - ma-zo 12u-22u
“30-40 Beurs jonge kunst Knokke” [14 tot 23/7]
“Sculpture link” [1/8 tot 30/8]
Wim Van Cappellen - fotografie [1/7 tot 7/9]

Koi trijk

■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat 38 - 8500 Kortrijk 0 056/25.88.57 - ma do-vr 
14u30,-19u za 14u30-18u
"Zomeraccrochage" - schilderijen, grafiek, beeldhouwwerken [tot 11/9 
gesloten 17/7 tot 20/8]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraat 7 - 850Ö Kortrijk 0 056/22.07.68 - di-zo 14u-18u
“Stijn Streuvels, fotograaf’ [tot 11/7]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14- 8500 Kortrijk
Jan Kempenaers - fotografie [1/7 tot 7/9]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6-8510 Marke 0 056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-I6u
Bart Leye - fotografie [1/7 tot 7/9]

La Louvière 

■ Musée lanchele vici
Place Communale -7100 La Louvière 0 064/28.25.30 -di-vr 14u-l7u za-
zo 14u-18u —
“Le patrimoine artistique Louviérois 1970-1995” [tot 20/8]

BEURS JONGE KUNST KNOKKE
GALERIE BASTIAANS BOXMEER NL

HEDENDAAGSE KUNST 
. STAND 5

TOONT U SCHILDERIJEN / TEKENINGEN / HOUTSNEDES

VAN

ANNE ROORDA REINOUD VAN VUGHT VINCENT VAN OJEN

DAGELIJKS VAN 3 - 9 UUR / 14 - 23 JULI 1 9 95
CC. Scharpoord Meerlaan 32 Knokke-Heist België

K.C. in the poly 0- shine
1 " /N + support act

gasten Helen Horowitz (USA)
Ferenc Jâdi (BRD) 
Arjo Klamer (NL) 

animator Ron Mittenburg (A DAM)
deelname f 125,00 (gelimiteerde inschrijving) 
organisatie Lokaal 01 Breda - Antwerpen 
adres Kloosterlaan 138 (NL) 4811EE Breda

Telefoon: 31 (0)76 141928 Telefax: 31 (0)76 207124
LOKAAL 
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Lanaken

■ Kultureel Centrum Lanaken
Aan de Engelse'Hof10 - 3620 Lanaken © 011/71.69.61
“Kuns Pruuve” - Carla Wevers, Jos Herck, Hilde Comoedus,... [tot 11/7]

Leuven 

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000 Leuven © 016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zo 10u- 
18u
“Hedendaags kunstproject’’ [tot 20/8]
Quilt groep Oud Heverlee/Lieve Van den Eynde - poppen [25/8 tot 
10/9]
■ Romaanse Poort
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven @ 016/23.84.27 - di-vr 10u-16u za-zo 
13u-18u
“De Gemartelde Tijd” - Wolfgang Betke, Guillaume Bijl, Leo Copers, 
Anne-Mie Van Kerckhoven... [tot 27/8]

Lokeren
—

■ Hof ter Beuken Centrum voor ruimtelijke kunst
Groendreef8 - 9160 Lokeren - ma-zo 9u-21u
“The waters wear the stones” - Els Dietvorst, Veronika Pot [tot 1/10]
■ Kultureel Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren &09/348.28.05 - ma-vr 10u-12u 14u-17u 
“The waters wear the stones” - Els Dietvorst, Veronika Pot - tekeningen, 
fotografie [tot 1/10]
■ Stedelijk museum
Mark! 15a - 9160 Lokeren - zo 10u-12u
“Geïllustreerde briefhoofden uit Lokerse verzamelingen” [tot 26/11]

Menen 

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
Waalvest - 8930 Menen © 056/51.58.91 - nta-zo 10u-12u 14u-18u
Leo Hasenbroekx - fotografie [tot 7/9]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke © 058/51.47.57 - vr-zo 14u-18u
Luis Salazar - schilderijen/Pablo Atchugarry - sculpturen [tot 6/8]
Frieda Van Voorst - schilderijen/Yvo Lill - sculpturen [13/8 tot 1/10]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo 009/373.70.06 - do-zo 14u-T8u 
“Voetsporen” [tot 27/8]

Oostende 

■ Casino Kursaal Oostende
Erehall - Zeedijk - 8400 Oostende 0059/70.51.11 - ma-zo 15u-20u
Nicolas - schilderijen [2/7 tot 31/7]
■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende 0 059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zo Uu- 
13u
Noël Vermeulen - schilderijen [tot 27/8]
■ Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27 - 8400 Oostende 0059/80.53.35 - za-zo 14u-17u
“La Gamme d’ Amour” [tot 31/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende 0 059/80.53.35 - ma wo-zo 10u-12u 14u- 
17u
Yves Beaumont - schilderijen [tot 30/7]
“Louise Dehem (1866-1922)” - schilderijen [3/7 tot 4/9]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 0059/50.8118 - di-zo 10u-18u
Bram Bogart - retrospectieve/”Modeme sieraden uit de collectie van
H. Drutt"l‘Jozef Peeters. 1895-1960.” - retrospectieve [tot 24/9]

Ranst 

■ Provinciaal Textielmuseum Vrieselhof
Schildesteenweg 79 - 2520 Ranst 0 03/383.46.80 - di-zo 10u-17u 
“Koning katoen” [tot 30/11]

Schorisse 

■ Galerie Dyllis
Arthur Odevaertstraat 15 - 9688 Schorisse-Maarkedal 0055/45.67.08 - 
za-zo 14u-19u
“Weg naar het paradijs?” - Muriel Adam, Philippe Bouttens, Siegfried De 
Buck,,., [tot 10/7]

Schoten 

■ Cultureel Centrum Schoten
Kasteeldreef61 - 2900 Schoten 0 03/658.55.12 - ma-vr 9u-16u za-zo 14u- 
18u
"Tarnow" [7/7 tot 14/7]

Sint-Niklaas
----------------------------------------------------------------------------------------

■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas 0 03/766.04.25 - vr-ma 14u-18u do 
10u-13u .
Johan Nyssen, Marcel Taton, Josefa Van Damme... - schilderijen, 
sculpturen [15/7 tot 15/8]
Frank Piessens - schilderijen, aquarellen [19/8 tot 14/9]
■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat 61-63 - 9100 Sint-Niklaas 0 03/777:29.42
“Oscar Jespers en leerlingen” [tot 30/9]

Sint-Truiden 

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-Truiden <&011/68.79.59 - ma-zo 10u- 
12u 13u-18u
Davy Breyne - fotografie [tot 6/9]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever •
Gemeenteplein - 1853 Strombeek-Bever 002/267.41.56 - ma-zo 10u-22u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [tot 4/9]

Tielt

■ Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9- 8700 Tielt 0 051/40.29.35 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Eli Peeters - fotografie [tot 7/9]

Tongeren 

■ De Velinx
Dijk 111 - 3700 Tongeren 0012/39.38.00 - ma-vr 10u-21u za-zo 14u-18u
“Kuns pruuve" - Wolgang Kohl, Harr Scheffer, Borghild Eckerman,... [tot 11/7]

Turnhout 

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 0014/41.94.94 - di-za 14u-18u zo 
10u-12u 14u-18u
“Opwinding” - Mare de Roover [tot 20/8]
“Begijnen en begijnhoven in Antwerpen en Brabant” [tot 27/8]
“The Smell of Blues & Gasoline” - Jo Voets - fotografie [tot 4/9]

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem 0 056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Eva Depoorter - fotografie [tot 7/9]

Zonnebeke

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke 0 051/77.04.41 - di-za 14u-18u zo 10u- 
12u 14u-18u
“Brieven van onmatigheid” - Christine Steel [7/7 tot 27/8]

Nederland

Al mere 

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325ALAlmere 0036/537.82.82 - di-zo 12u-17u 
“De menselijke maat” - Wessel J. Huisman, Ben Zegers - schilderijen, 
sculpturen [15/7 tot 10/9]

Amersfoort 

■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 0 033/63.30.34 - di-za 10u-17u zol3u- 
17u
Diet Wiegman [tot 20/8]
■ Museum Flehi te
Westsingel 50 - 3811BL Amersfoort 0033/61.99.87 - di-vr 10u-17u za-zo 
14u-17u
“Ontdek de wereld achter Nijntje" - Dick Bruna [tot 10/9] 
“Amersfoort bevrijd, de laatste dagen van een frontstad” [tot 1/10]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92-1012 Amsterdam 0 020/523.18.22 - ma-vr 10u-I7u za- 
zo llu-17u
‘Toen hier... Hongerwinter en bevrijding in Amsterdam” [tot 3/9]
H Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 0020/620.48.78 - di-za I3u-17u 
“De architectuur van het ROA” [tot 15/7]
“Vreemd, een huiskamer.” - binnenhuisarchitectuur [21/7 tot 26/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 0020/422.04.71 - di-zo llu-17u 
“Places and People to Remember” - Marjoleine Boonstra, Romy Finke, 
Yuk Lin Tang [tot 9/7] 
“De zomer van 1995” [tot 16/7]
Mike Tyler - installatie [15/7 tot 20/8]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam 0020/673.21.21 - ma-zo 10u- 
17u
“Views of Windsor” - Thomas en Paul Sandby - aquarellen [tot 13/8] 
“Het Galante Tijdperk; schilderijen uit de collectie van het Rijsmuseum 
1700-1800” [tot 24/9]
“Merk-en stoplappen” [1/7 tot 15/10]
“Het portret” - tekeningen, prenten en foto’s [19/8 tot 29/10]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam 0020/573 29.11 - di-zo llu- 
17u
"Poolse affiches” [tot 20/8]
“American Photography 1890-1965 from The Museum of Modem Art” -
Alfred Stieglitz, Walker Evans, Dorothea Lange,.. ./Kees de Goede - 
tekeningen [tot 27/8] 
“Bruggen van Piet Kramer” [15/7 tot 28/8]
■ Stichting Ultima Thule
PieterNieuwlandstraat 23c -1093 XJAmsterdam 0.020/693.95.58 - wo- 
vr 14u-18u30
“De Stilte van het Einde. Deel 2” - Maria Serebriakova [16/7 tot 30/8 & 
10/9 tot 1/10]

■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam 0020/568.82.00 -
“Nomaden in Centraal-Azië” [tot 20/8]
■ Van Gogh Museum
Paülus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 0 020/570.52.00 - ma-zo 
10u-17u
“Vincent van Gogh: zijn grafische werk” [tot 27/8]
Maurice Denis [7/7 tot 17/9]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 0020/622.90.14 - ma-za 10u-20u30 zo 
13u-17u
“In de ban van de Biënnale van Venetië”/”Among Others ... Onder 
Anderen”/Dirk Pauwels - fotografie [tot 20/8]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 0020/622.94.34 - wo-zo 12u- 
18u
“Wrong Sun” - Tariq Alvi, Elena Beelaerts, Amanda Benson,.. J 
’Tuinieren” - Karen Behage, Suzanne de Graaf, Saskia Oldewolbers,... 
[tot 9/7]
“Call me Ismael” - Hans van den Ban, Charlie Reuvers [21/7 tot 13/8] 
“Memories don’t wait” - Annemarie van Splunter, Peter Verhaar [16/8 tot 
20/8]
“Lagoon 2; ILL SEEN ILL SAID” - Pieter Hensen, George Korsmit, Peter 
de Visser,... [28/7 tot 27/8]
“De verloren zaak, de digitale stad” [16/8 tot 27/8]
Zezzette - schilderijen [24/8 tot 3/9]

Arnhem 

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem 0 085/43.24.31 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“Beeld in zicht’’ - sculpturen [tot 27/8]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 002208/989.27 - di-zo 13u-17u
“Zij waren anders” -Lucebert, Jaap Mooy, WillemReyers,... [tot 27/8]

Bergen op Zoom 

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom 0 01640/429.30 - di-zo 
llu-17u
“Eugeen van Mieghem. Kunstenaar van en voor het volk.” - schilderijen, 
grafiek [tot 3/9]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 0 076/14.19.28 - do-zo 13u-17u 
“Kunst & Congres ‘K.C. in the poly sunshine’” - polygene vertellingen 
tijdens internationale stedentour [26 en 27/8]
■ Park Wolfslaar
Wolfslaardreef 102 - Breda 0076/22.71.68 - ma-zo 10u-18u 
“Infections” - Karin Arink, Peter Buggenhout, Denmark,... [tot 9/7]
■ Cultureel Centrum Abtswoude
Aart van dér Lèeuwenlaan 332 - 2624 LJ Delft 0 015/56.92.06 - ma-zo 
9u-21u30
Joan van de Berg, Kees Looy [tot 30/7]
Aad Matthijsen - schilderijen 12/8 tot 27/8]

Den Haag 

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag 0070/338.11.11 - di-za 9u-21u 
zo-ma 9u-18u
David Tremlett [tot 27/8]
Bert Frijns - glasobjecten [1/7 tot 3/9]
“Wisselingen” [tot 4/9]
“Silhouetten in blauw” - mode [tot 10/9]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag 0070/364.69.40 - di-vr llu-17u 
za-zo 12u-17u
“De collectie Mesdag op bezoek”/”Alexandrine Tinne, fotografe van het 
eerste uur.” [8/7 tot 27/8]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BNDen Haag 0070/365.89.85 - ma-za 12u-17u 
“Warm of koud, 5 jaar kunst in de openbare ruimte” - Andrea Blum, 
Moniek Toebosch... [tot 29/7]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 - 2514 EHDen Haag 0070/338.11.11 - di-zo llu-17u 
“Van expressionisme tot verzet, kunst uit Duitsland 1909-1936” [8/7 tot 1/ 
10]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 - 2514AP Den Haag 0070/346.27.00 - ma-za 13u-l 7u 
“J. van Krimpen en het ‘schoone boek’. Boekverzorger & letterontwerper 
(1892-1958)” [7/7 tot 9/9]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
OudeUesselseweg29 - 5751 WNDeurne 004930/875.07- di-zo 12u-17u 
“Charles Eyck, een moderne meester” [tot 13/8]

Dordrecht

•Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 0078/13.41.00 - di-za 10u-17u zo
I3u-17u
“Ferdinand Erfrnann (1901-1968)” [tot 10/9]
“Portretten. Overzicht van Nederlandse portretkunst vanaf 1880.” [tot 10/9]

Eindhoven 

■ Museum Kempenland
StAntoniusstraat5-7-5616RTEindhoven 0040/52.90.93 -di-zo I3u-17u
Zomerexpositie eigen collectie [8/7 tot 3/91
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■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven © 040/75.52.75 - di-zo llu-17u
“Vrijheid, Ruimte en Licht” - Armando, Fontana, Klein,.. ./El Lissitzky -
werken op papier [tot 27/8]
“Stations” - Bill Viola/”Blow” - Job Koelewijn [1/7 tot 3/9]
“Signalement” - Wim T.Schippers, Willem de Ridder - video [tot 10/9]

Gouda 

■ Stedelijke Musea
Oosthaven 9 - 2801 BP Gouda (7)01820/884.40 - ma-za 10u~17u zo 12u-17u
“De koe in de kunst” [tot 20/8]
Hieke Luik [tot 27/8]
“20 jaar Gouds Pottenbakkers Festival” [8/7 tot 10/9]

Leiden

■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 - 2300AELeiden 7)071/16.88.00 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17u 
"Djenné, mooiste stad van Afrika” [tot 27/8]
“Netsuke, Japanse cultuur in een notedop"P'Katazome" - Noriko Nakamu
ra [tot 31/12]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2372 RA Leiden 7)071/16.53.60 - di-vr 10u-17u za-^.
12u-17u
“Aanwinsten hedendaagse kunst” [-/7 tot 4/9]
“Pilgrim Fathers” [tot 30/9]

Lelystad

■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 7010/440.12.00 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“In Holland staat een huis” - Adriaan Geuze [tot 23/7]
“Inside Randstad Holland” [tot 20/8]
“Nederland als kunstwerk” [tot 3/9]
“OMA’s opmars” [5/8 tot 29/10]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam 7010/213.20.11 - di-zo llu-17u
“Inside Eye”/”Nogal Onfatsoenlijk maar zeker Verleidelijk”/”Oh
HOU .AND" - Roel Rozenburg/'Work in Progress" [9/7 tot 27/81
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 7010/411.01.44 - di-zo llu-
I8u
“The wonderful world that almost was” - Paul Thek [tot 8/10]

Groningen

( ■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 7)050/66.65.55 - di-zo 10u-17ii zo 13u-17u
“Race, sex and gender” [tot 20/8]
■ Kunstcentrum Niggendijker
Hofstraat 21 - 9712 JA Groningen © 050/12.36.91
Tentoonstelling van de H.V.K. [-/7]

Haarlem

■ Provinciehuis
Visarenddreef 1 - 8232 PH Lelystad 7) 03200/220.14
“Hollandse aquarellisten" [tot 31/8]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 7)043/29.01.90 - di-zo llu-17u 
“Fabbrica’7JanDibbets/Kim Zwarts - museumfotografie/”Scülpturen uit 
de collectie Marlies en Jo Eyck" [tot 3/9]

Sittard

■ Het Domein
Kapittelstraat6- 6131 ERSittard 7046/51.34.60-di-vr llu-17uza-zo 
14u-17u
“A venida Liberdade” - Jobalo, Paulo Meira, Ismael Portela, Hans 
Lemmen... [tot 27/8] 
"introducé” [29/8 tot 15/10]

Tilburg

■ De Vishal
Grote Markt20 - 2011 RD Haarlem 7)023/32.68.56- ma-zo Hu-17u z.o 13u-17u 
“Haarlem 750jaar kunst op straat” [23/7 tot 4/9] 
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem ©023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo l3u-17u 
“De trots van Haarlem: promotie van een stàd in kunst en historie” [tot 3/9] 
“De trots van Haarlem: drie visies in foto’s” - Henze Boekhout, Machiel 
Botman, Piet van Leeuwen [tot 8/10] 
•

Grote Markt - Haarlem 7)023/16.42.00 - ma-za lju-17u zo 13u-17u
Charlotte van Pallandt en Kees Verwey [tot 27/8]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 7)023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
“20 in de Hallen” [tot 9/7]
“K.Z.O.D.” [15/7 tot 13/8]
“Een Hollandse textielstad; Haarlem 1274-1969” [19/8 tot 22/10]

Hardin xveld-Giessendam

■ Museum De Koperen Knop
Binnendams 6 - 3371 BA Hardinxveld-Giessendam 7)01846/113.66 - wo- 
za I3u-17u
“Tsjechische glaskunst” [8/7 tot 9/9]

Hattem

■ Streekmuseum Hattem Voermanhuis
Achterstraat46-48-8051 GCHattem 7)05206/428.97- ma-za 1 Ou-17u
Ellen Voets - schilderijen/Peter Petersen - sculpturen [tot 30/7]

Heemstede 

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6 - 2103 XP Heemstede © 023/29.08.85 - wo-zo 14u-17u
“Het Gat” - Theo Besemer, Sjoerd Buisman, John Körmeling,... [tot 22/10 
(gesloten 17/7 tot 18/8)]

Helmond '--------- --------------

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 7)04920/474.75 - di-vr 10u-17u za-zo 
14u-17u
Werk produktiebedrijven gefotografeerd” - Hans van der Meer [1/7 tot 

17pmeropstelling: 6611 keuze uit de collectie hedendaagse kunst” [16/7 tot

‘s-Hertogenbosch

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst 
Citadellaan 7 - 5211XA 's-Hertogenbosch 7)073/12.21.88 - di-za llu-L7u 
zo 13u-17u
"t Is Plastic!” - vormgeving/”Angus Suttie 1946-1993.” [tot 3/9]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT‘s-Hertogenbosch © 073/877.800 - di-vr 10u- 
17u za-zo 12u-17u
“50 jaar theater” - affiches [tot 16/7]
“De magie van Disney” [tot 3/9]
“Processies” - Rien van Heesewijk - fotografie [22/7 tot 17/9]

Laren " - •......................................................................•-------------------------------------------------------
■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 7)02153/156.56 - di-za llu-17u zo 12u-17u
Jan Roelof van den Brink - aquarellen [tot 3/9]
“Quirijn van Tiel ‘Verzameld Werk’” [tot 10/9]

Middelburg 

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst 
Markt - Middelburg 701180/755.21 - di-zo 13u-17u 
Patrick van Caeckenberg - collages, objecten [7/7 tot 1/9]

Nijmegen 

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 7080/22.91.93 - ma-za lOu-17u zo 13u-17u 
“Een religieus surrealist..- Frits van der Meer - tekeningen [tot 3/9] 
“Cobra en later” [1/7 tot 3/9]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum Park de Hoge Veluwe
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo © 08382/12.41 - di-zo lOu-17u
Charley Toorop [tot 29/10]
“Serena” - Jean-Marc Bustamante - installatie [tot 31/10]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 704750/334.96 - di-vr llu-17u za- 
zo 14u-17u
"100 jaar Nederlands Stoelontwerp” [1/7 tot 27/8]

■ Tongerlohuis

Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 7 01650/664.85 - di-zo 14u-17u 
“Het voorrecht van de twijfel” - Peter van den Berk, Wim Geeven, Adri
Verhoeven - sculptuur [tot 1/8]

Rotterdam----------------
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam.7010/44.00.301 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“Wat zit er in dat koffertje? Koffers van vroeger tot nu.” [tot 13/8]
Gilles Berquet - fotografie [1/7 tot 3/9]
“Made in USA” - Dennis Stock - fotografie/”Jimi Hendrix in Holland” [8/ 
7 tot 3/9]
“Wonden der herinnering” - Beate Passow, Andreas von Weizacker - 
fotografie [1/7 tot 9/9]
“World Stuff. De gewoonste zaken van de wereld” [19/8 tot 8/10]
“Droog Design” [19/8 tot 22/10]
“Pop Art uit de collectie Nederland” [tot 5/11]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3031 EA Rotterdam 7010/413.26.80 - di-za 10u-17u zo llu-17u
“Voor de bommen vielen” [tot 27/8]
‘“Vast en zeker’ - een eeuw Roeiers-Vereeniging ‘Eendracht’” [tot 17/9]
“Van barken en fregatten” [tot 24/9]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 7010/441.94.00 - di-za 10-17u 
zo ll-17u ‛
“Nederlandse schilderkunst: 1850-1900”/”Nederlandse tekeningen uit de 
19de eeuw 2:1850-1900” [tot 9/7]
“Chambres séparées” - Eigen collectie moderne kunst [tot 30/7]
“The Large Glass” - Marcel Duchamp [tot 6/8]
“Kant en waaiers” [tot 13/8]
“Christo. Alle wérken op papier uit eigen collectie.” [tot 27/8]
“Kant en waaiers 2” [26/8 tot 1/9]
Broodthaers - grafiek [23/7 tot 10/9]
“Duitse en Franse kunst uit de 15de en 16de eeuw” - schilderijen, 
tekeningen, prenten [tot 10/9]
“Deense ceramiek. Overzicht van Deense ceramiek uit de periode 1970- 
1995” [9/7 tot 10/9]
“Kunstenaarsportretten. Prenten tekeningen vanaf de 15de eeuw” [23/7 tot 
12/11]

■ De Verschijning
Lanciersstraat 42 - 5017 CS Tilburg 7 013/44.42.40 - do-zo 13u-17u
“WATCH” - Clemens Jongma - ruimtelijk werk [tot 16/7]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 7013/36.74.75 - di-vr l0u-17u za-zo 
12u-17u
“The Beatles, populaire stof’ [tot 24/9]
■ Scry ption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 7013/35.37.77 - di-vr 10u-17u za-zo 
13u-17u
“Kunstkabinet 2” - Marian Bijlenga - wandobjecten [tot 8/7] 
“Kunstkabinet 3” - Piet Oosthoek - schilderijen, typewerken [9/7 tot 2/9]
“Summertime” - collectie platenhoezen [tot 21/9]
“Olivetti design” [tot 1/10]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 7013/43.83.00 - di-zo llu-17u
Zomeropstelling [10/7 tot 2/9]
“7 curven, 1 regenboog, 1 ladder” - Jan Andriesse [tot 12/11]
de Tuin van Pjotr Müller [tot 31/8]

Utrecht 

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 7030/36.23.62 ■ di-za 10u-17u zo 
12u-17u
“De grenzen van het interieur, Architectonische vormgeving van tien jonge 
ontwerpers.” [1/7 tot 13/8]
“De particuliere kunstcollecite van Baaren. Van Barbizon en Haagse 
School tot Charley Toorop en Carel Willink.”/”Oude Meesters uit de 
collectie van het Centraal Museum Utrecht De keuze van Simon Levie.” 
[tot 10/9]
■ Made in Heaven
Oudegracht 305 -3511 PB Utrecht 7030/34.28.64 - wo vr-za 13u-17u do 
13u-22u
“Different Worlds” - Karin Bos, Ans van der Vleuten, Wido Blokland [tot 
9/7]
■ Rijksmuseum Het Catharijnenconvent
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 7030/31.72.96 - di-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
“Borduurkunst uit China” [22/7 tot 8/10]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 7 077/51.34.57 - di-vr IOu- 
16u30 za-zo 14u-17u
“Zomertijd” [tot 3/9]

Vlieland 

■ Museum Tromp's Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland 705621/16.00 - ma-vr 10u-12u 14u- 
17u za 14u-17u
“Ik was vroeger op een eiland..[tot 30/9]

Vlissingen--
■Watertoren Centrum voor Hedendaagse Kunst p/a Culturele raad, 
Leon Riekwell
Vlissingsestraat 239 - 4381 CG Vlissingen 701184/166.72 - wo-zo 12u- 
I7u
Pauline Prior, Jo Heynen, Ton Slits - installaties, tekeningen [2/7 tot 27/8]

De volgende Witte Raaf verschijnt op I september 1995. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 15 augustus 1995 op het redactieadres.

ateliers 
arnhem 
1994/1995

Vaste docenten ’ .

Paul Donker Duyvis 
Willem Sanders

Koos Flinterman

Kees

experimentele tweede fase 
opleiding vrije kunst van de 
Hogeschool voor de kunsten 
Arnhem.

Gastdocenten

Vahap Avsar

Wim Beeren

Maarten Berthe
Leonti ne Coele 
Antonio Dias’

Kay He
KI •Norito

Goede

mer
i Hirakawa

Yuri

Fran

Mila

Gee.

Seâ

coninck

ever

Henri Spaeti

Renée Steenbergen

Hale Tenger

Bart van de Ven 

Dick Verdult 

Carel Visser

Alex de Vries 

Rudy van de Wint 

Mirjam de Zeeuw
Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van voorgel 

werk. Aannname gedurende het gehele studiejaar. Voor elke student staat een 
atelier ter beschikking.

informatie HKA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812CE Arnhem 
telefoon 085 535628 (week); 085 535679 (woensdag)
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Inhoudsopgave
NUMMER 50 ■ JUU-AUGUSTUS1994

_ _ _ Colofon
VOORAF UITGEVERIJ

■ Koen Brams & Dirk Pültau Meester in de kunst Proble
men en uitdagingen in het hoger kunstonderwijs in Vlaande
ren ■ Hermann Pitz Versuchen müssen wires doch Over een 
pedagogische praktijk ■ Dirk Lauwaert Berichten uit een 
klas Over een pedagogische praktijk ■ Petra Richter To be 
a teacher is my greatest work of art Beuys als leraar ■ 
Candida Höfer Pictures from an Akademie Een terugblik op 
de Becherschule ■ Marc De Kesel Een academie voor 
creatieve verrijzenis Een situering van Joseph Beuys’ kunst- 
pedagogiek ■ Mark Kremer De destructieve impuls (deel 2) 
■ Xavier Douroux Verzamelen, om wat te doen...? Over de 
didactische omgang met de collectie van Le Consortium • 
Piet Coessens Voor het publiek Waarom tentoonstellingen 
maken ■ Bart Verschaffel Peinture vache, peinture 
métaphysique? René Magritte en het sublieme ■ Steven 
Jacobs Et in Utah ego Het sublieme en het pittoreske bij 
Robert Smithson ■ Koen Brams Een tentoonstelling is een 
plaats om tentoon te stellen Interview met Daniel Buren (deel 
2) ■ Bart Kennen Tussen overrijp en prematuur Over de 
essays van Rudi Laermans

NUMMER 51-SEPTEMBER-OKTOBER1994 

■ Frank Vande Veire Een zo noodlottig verlangen Over 
Pierre Klossowski ■ Kees Ouwens Een twee drie vier... ■ 
Marc Holthof You like to watch, don’tyou Over pornografie, 
panopticon en panorama • Daniël Robberechts Dagboek 
’69 (deel 1) ■ Dirk Lauwaert Proces (o.;-sen)[<Fr.Procès], 
1 (...); 2 werking in haar voortgang beschouwd ... Over het 
begrip proces ■ Camiel Van Winkel Chaque homme est un 
artiste Over Joseph Beuys ■ Amout Mik Swallow ■ Fabrice 
Hybert Wandeling, reis, zeep, economie... ■ Eran Schaerf 
Zaun-Town ■ Dirk Pültau In het proces, over het project 1 
Over This is the show and the show is many things • Dieter 
Lesage Transferts Omtrent overdrachtelijk Vlaanderen

NUMMER 52 - NOVEMBER-DECEMBER 1994 

■ Stefan Hertmans De vlam overleeft de brandstof Over 
actualiteit ■ Graigie Horsfield 21.10.1994 Een andere ge
schiedenis ■ Eva Meyer Een kwestie van vouwen ■ Peter 
Halley Mondriaan, schilderkunst en verandering ■ Daniël 
Robberechts Dagboek ’69 (deel 2) ■ Koen Brams Prijs JP 
1994 en de ateliers 1985-1993 Analyse met hulplijnen en 
paskruisen ■ Dirk Pültau In het proces, over het project 2 
Over This is the show and the show is many things ■ Mark 
Kremer And this is my review ... Over This is the show and 
the show is many things ■ Jorinde Seijdel Wall-like Law ■ 
Dirk Lauwaert Luc Tuymans of de breking ■ Ilse Kuijken 
Passages Een gesprek met Joëlle Tuerlinckx • Dieter Lesage 
Rrose is Rrose is Rrose is Rrose Bespreking van Exposé

NUMMER 53 - JANUARl-FEBRVARI 1995 

■ Giorgio Agamben Kanttekeningen bij Guy Debords “Com
mentaires sur la société du spectacle “ ■ Els Baeten Het kunst
beleid in Vlaanderen sinds de Staatshervorming van 1980 ■ 
Dirk Pültau Een crematorium van soortnamen en vertegen
woordigers De collectie van het MUHKA • Ilse Kuijken, 
Dirk Pültau, Koen Brams Œuvres reçues & Dictionnaire des 
oeuvres reçues Over het aankoopbeleid van de Vlaamse 
Commissie voor de Beeldende Kunst • Steven Jacobs Over 
de tentoonstelling Wunderkammer des Abendlandes De Kunst
en Wunderkammer en het museum: breuken en overgangen • 
Barbara Vanderlinden A379089: een anti-galerij achter het 
museum ■ Mark Kremer Wonde plekken Over enkele 
werken van JejfWall ■ Peter Halley Een korte geschiedenis 
van de affecten ■ Bart Meuleman 1994 - Jaar van het Gezin

NUMMER 54 - MAART-APRIL1995 

■ Koenraad Geldof De (on-)zichtbaarheid van de cultuur ■ 
Ulrich Meister Dagboek ■ André Gervais Over de verhou
ding tekst/fotografisch beeld bij Marcel Duchamp ■ Bart 
Verschaffel Het heimelijke van Henri De Braekeleer ■ Mare 
Holthof De wereld als schaalmodel. Over boeken en werken 
van Hermann Pitz ■ Sjoukje van der Meulen Heart of 
darkness in Kröller-Müller • Koen Brams & Dirk Pültau 
Hedendaagse strekkingen in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten te Brussel: -8 ■ Dirk Lauwaert De grote Toekomst 
van een kleine Werkelijkheid. Over Baudrillard.

NUMMER 55 - MEl-JVNI 1995 

■ Mare De Kesel Helder noemen wat donker opkomt. Over 
mimesis, misdaad en kunst • M Brief aan DDV ■ Mark 
Kremer There is rules. Cady Noland in Museum Boymans- 
van Beuningen ■ Dirk Lauwaert MERCI CRIME Over 
Louise Bourgeois • Bart Meuleman KINDEREN NIET 
TOEGELATEN • Jorinde Seijdel Time-out: Redesign - 
Remuseum - Rereality ■ Marc Dubois Van Casino tot 
Museum ■ Koen Brams & Dirk Pültau Het warenhuis 
(deel 1). Over het PMMKU Marc Holthof De ongewenste 
wasmachine. Over het televisiewerk van Jef Cornelis.

De verantwoordelijkheid voorde gepubliceerde artikels ligt 
bij de redactie en de auteurs. In geen enkel geval verplicht 
Amarant vzw, uitgever van De Witte Raaf, er zich toe de 
door de redactie en de auteurs ingenomen standpunten te 
onderschrijven. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voorafgaandelijke toestemming van 
de uitgever en de auteurs. Schriftelijke reacties kunnen 
gepubliceerd worden maar de redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden brieven in te korten.

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Kunst

De Mondriaanstichting

M
AUTEURS

Hugo Debaere Beeldend kunstenaar. Recent organiseerde 
het Museum van Hedendaagse Kunst van Gent een postume 
retrospectieve en publiceerde Dirk Imschoot een boek over 
zijn werk.

Lieven De Cauter Bereidt een doctoraat voor over Walter 
Benjamin. Bij DeBalie/VanHalewijck verschijnt binnenkort 
“Archeologie van de kick. Verhalen over moderniteit ëh 
ervaring”. In 1996 verschijnt zijn tekst “L’homme de lettre 
et la prose intégrale” in een aan Walter Benjamin gewijd 
themanummer van “La Revue des Sciences Humaines".

Marc De Kesel Docent aan de Sociale Hogeschool Gent. In 
1994 verscheen van hem bij Acco “De sfinx van de sociologie 
- een politieke filosofie van het geweld”, een boek over de 
filosofie van Georges Bataille. Hij bereidt een bijdrage voor 
over Blanchot voor een essaybundel over terreur en literatuur.

Paul De Vylder Beeldend kunstenaar. Doceert semiotiek 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van 
Gent. In het najaar verschijnt van hem het essay “Allegory as 
Art of Interfacing ” in het boek “Insight the Visible: Begin the 
Beguine in Flanders”, een uitgave van M.I.T.

Mare Holthof Redacteur van “Andere Sinema”. Van hem 
wordt in het najaar de essaybundel “De digitale badstad” 
verwacht.

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S., over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Bereidt een 
boek voor over acteren in de film, en een boek over fotografie.

Bart Meuleman Mede-oprichter van Bebuquin, uitgever 
van theaterteksten. Publiceerde recent een tekst over het 
toneelwerk van Hugo Claus en bereidt een tekst voor over 
André Leysen.

Arjen Mulder In 1991 publiceerde uitgeverij Perdu zijn 
boek “Het Buiten-Mediale’’. Begin 1996 verschijnt een 
nieuw boek van hem, “Het beeld en het lichaam”, bij 
uitgeverij 1001.

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunstvoorverschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf” sinds januari 1994.

MET DANK AAN
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CASINO KURSAAL OOSTENDE
EREHALL

B NICOLAS
2 - 31 JULI 1995

ALLE DAGEN OPEN VAN 15 TOT 20 UUR

Wij willen een stage organiseren ter kennismaking met en ter 
verwerving van de Chinese teken- en schilderstechnieken. Er is 
plaats voor 15 deelnemers.
We gaan hiervoor naar Peking in de periode van de paasvakantie 
1996. Gedurende 6 dagen krijgen we er 4 uur per dag les van een 
Chinese kunstenaar. Alle materiaal zal ter plaatse voorhanden zijn. 
Eventueel kan een tweede persoon mee als partner.
De ganse duur van het verblijf wordt voorzien op ± 10 dagen. Totaal 
van de kosten wordt geschat rond de 60 à 70.000,- fr., stagekosten 
inbegrepen. Inschrijvingen ten laatste eind oktober.

Voor meer inlichtingen bel: 
09/224.18.35 of 09/224.23.83 (na 19u30) M. Callaert & L. Deneys

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

HAM 139- 9000 GENT
Tel. : 09/223.04.10
Fax. : 09/225.23.71
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UITSTAPPEN & RONDLEIDINGEN
Voor alle uitstappen 
is telefonisch .
inschrijven (09/233.03.24) 
noodzakelijk!

Der Janustempel - Haus Esters - Haus Lange 
Krefeld - Vrijdag 21 juli 1995

Het in februari '95 heropende Kaiser Wilhelm Museum toont 
zijn verzameling van moderne kunst in een hernieuwde en 
intrigerende opstelling onder de titel "Der Janustèmpel. Das 
Museum zwischen Ein- und Ausgang der Moderne". Paul 
Van Beek geeft in een rondleidingzijn commentaar en verhelde
rende uitleg.

In de twee beroemde woningen van Ludwig Mies van der Rohe 
die tot tentoonstellingsruimten zijn omgevormd grijpen twee 
exposities plaats m.n. van Rosemarie Trockel in Haus Esters en 
Christine en Irene Hohenbücheler in Haus Lange.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge en Gent.

Traité du trait - La collection Prat - Marc Chagall - 
Memling - Louise Bourgeois - Constantin Brancusi 
Parijs - Zaterdag 22 juli 1995

In het Louvre lopen drie niet onbelangrijke tentoonstellingen. 
Traité du traittoont de tekening in al zijn aspecten en leertons die 
te onderscheiden, te zien en te waarderen. Tegel ijkertijd toont de 
expositie La collection Prat Franse tekeningen uit de 17de tot en 
met de 19deeeuw. Beide tentoonstellingen zijn te zien in de Hall 
Napoléon. In de Sully-vleugel gaat de aandacht naar Memling 
waar een dossiertentoonstelling aan de meester wordt gewijd. 
De acht werken die in Frans nationaal bezit zijn worden er 
geconfronteerd met werken van tijdgenoten, deze confrontatie 
bewijst o.m. de dualiteit in de stijl, en zijn verhouding tot de 
Ital iaanse schi Iderkunst.

In het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris worden twee 
grote tentoonstellingen gepresenteerd. De ene is gewijd aan de 
Russische periode in het werk van Marc Chagall en de andere 
presenteert het oeuvre van Louise Bourgeois. Voor wie de 
overzichtstentoonstelling Constantin Brancusi nog niet heeft 
bezocht, bieden wij een nieuwe kans.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk en Leuven.

Gotische beeldhouwkunst
Rondreis - Zaterdag 5 augustus 1995

De tentoonstelling "Meesterwerken van de Gotische Beeld
houwkunst" heeft de belangstelling voor het gotische snijwerk 
enigszins aangéwakkerd. Ter dier gelegenheid dokterde 
Dominique Dumon een rondreis in Vlaanderen uit waarbij 
enkele hoogtepunten in situ werden bezocht. We hernemen die 
tocht met een I ichte wijziging, ze leidt ons achtereenvolgens naar 
de Sint-Dimpnakerk te Geel, de Sint-Sulpitiuskerk te Diest, de 
Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw en de Sint-Martinusbasiliek te 
Halle. Voör velen ongekend erfgoed wordtdeskundigtoegelicht.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge (Station, kant Sint-Michiels 7.15 uur) en Gent.

Moderne en hedendaagse architectuur - Nederlands 
Architectuurinstituut - Paul Thek
Rotterdam - Zaterdag 12 augustus 1995

Rotterdam heeft zich vooral de jongste jaren geprofileerd als 
een stad met architecturale belangstelling die stoelt op een 
langere traditie. In het interbellum werden belangrijke Neder
landse architecten belast met opdrachten voor woonwijken 
waarbij traditie en vernieuwing tot een boeiend geheel werden 
verenigd.

In de laatste decennia zijn tal van experimenten tot stand 
gekomen, zij bepalen in elk geval het uitzicht van de stad. Het 
door Jo Coenen ontworpen gebouw van het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) is een hoogtepunt maar zeker nog 
niet het slotakkoord in de architecturale bloei van Rotterdam.

We programmeren een begeleid bezoek aan het NAi waarbij 
ook de niet voor het publiek toegankelijke gedeelten worden 
bezocht. Daarop aansluitend is er een bezoek mogelijk aan de 
tentoonstelling "Kunstwerk Nederland". In deze tentoonstelling 
wordt niet alleen een beeld gegeven van de weg- en water
bouwkunde, maar ook van de achtergronden van de totstandko
ming van het landschap. De invloed op de inrichting van de 
Nederlandse samenleving is gropt, de tentoonstelling belicht dit 
voor het eerst op een integrale wijze (de eerste waterwerken 
dateren van de middeleeuwen). Luc Verpoest begeleidt een 
arch itectu urwandel ing doorheen de belangrij kste sites in de stad.

In Witte de With grijpt de eerste retrospectieve tentoonstelling 
van de Amerikaanse kunstenaar Paul Thek plaats onder de titel 
"Paul Thek - The wonderful world that almost was".

Het Museum Boymans van Beuningen zijn zoals gewoonlijk 
een helereeks tentoonstellingen: "Duitseen Franseschilderkunst 
uitde15deen 16deeeuw", "Marcel Broodthaers, volledig grafisch 
oeuvre", "Kunstenaarsportretten" en "Marcel Duchamp: the 
Large Glass". Ondertussen loopt in de Kunsthal nog steeds de 
expositie "Pop Art uit de Collectie Nederland".

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge en Gent.

Romeins verleden
Sint-Michiels-Gestel & Xanten - Dinsdag 15 augustus 1995

Sint-Michiels-Gestel ligt even onder 's-Hertogenbosch en kan 
bogen op een interessant Oudheidkundig Museum waar een 
aantal maquettes de romanisering van dit gebied op een bevat
telijke wijze illustreren. Hoogtepunten van de collectie zijn de 
zeer volledige reconstructie van een in de buurt gevonden 
pottenbakkersoven met alles wat er bijhoort en een inscriptie of 

wijsteen ter ere van de lokale godheid Hercules Mahusanus.
Xanten ligt langs de Rijn een eind boven Duisburg. Het heeft 

een indrukwekkend Romeins verleden. Onder Trajanus (98 - 
117) bereikte het Romeinse Imperium zijn grootste omvang. De 
princeps zorgde meteen voor een nieuwe versteviging van de 
rijksgrenzen waarbij hetRijngebiedeenessentiëleschakel vormde. 
Oude legioenskampen werden vernieuwd en uitgebreid, de 
steden die ernaast waren ontstaan, kenden een nieuwe bloei.

Het uitgestrekte gebied waar eens de trotse Colonia Ulpia 
Traiana lag, is nadien nagenoeg nietoverbouwd. Duitse archeo
logen zijn er nog steeds aan het werk en laten ondertussen niet 
na hun ontdekkingen bekend te maken, Een aantal gebouwen 
zijn op ware grootte gereconstrueerd: amfitheater, haventempel, 
vestingmuur met torens en poort. Andere zones tonen de grond
vesten der constructies zoals ze zijn gevonden. Blikvanger is 
ongetwijfeld het complex van een herberg-hotel met bijhorende 
thermen.

Vlakbij ligt de nieuwe (middeleeuwse) stad waar het archeolo
gisch museum de vondsten van het oude Xanten bewaart.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge en Gent.

Chefs d'œuvre des collections du prince de Liechtenstein - 
Edward Steichen - Kunsthistorische wandeling 
Luxemburg - Zaterdag 19 augustus 1995

De tentoonstelling "Chefs d'oeuvre des collections du prince 
de Liechtenstein"toont een uitgebreide Selectie uit de verzame
ling van het zelden toegankelijke paleis te Vaduz. Werken van 
beroemde namen als Bernardo Bellotto, Jan Breughel de Oude, 
Adriaan Brouwer, Lucas Cranach, Antoon van Dyck, Pieter Paul 
Rubens, Jan Steen en Philips Wouwerman worden omringd door 
beelden van G iuseppe Mazza, MassimiI iano Soldani en Giovanni 
Francesco Susini. Er wordt ook een selectie toegepasfe kunst 
getoond met bijzonder waardevol smaltwerken porcelein. Deze 
tentoonstelling vindt plaats in het onverwacht rijke en geva
rieerde Musée National d'Histoire et d'Art. Joris Capenberghs 
verzorgt een kunsthistorische stadswandeling, hij belicht hierbij 
het ontstaan en de groei en betekenis van deze stad.
Op twee locaties in de stad worden tentoonstellingen gewijd 

aan de figuur van de fotograaf Edward Steichen (1879 -1973). Hij 
verwierf roem als portrettist van beroemdheden als'Charlie 
Chaplin, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Auguste Rodin en vele 
anderen. In het vernieuwde Casino wordt een overzicht geboden 
van zijn werk. In het Centre Culturel de Bonnevoie worden de 
foto's getoond die Steichen selecteerde binnen het befaamde 
Farm Security Administration-project. Foto's van fotografen als 
Dorothea Lange, Ben Shan, Walker Evans en Arthur Rothstein 
illustreren op pakkende wijze de levensomstandigheden van de 
boerenbevolking van de Verenigde Staten tijdens de crisisjaren 
van 1930.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent.

Het Galante Tijdperk - Maurice Denis (1870-1943) -
In de ban van Italie - Het portret - Architectuur uit het 
Interbellum
Amsterdam - Zaterdag 26 augustus 1995

Aansluitend bij de gelijknamige cursus bezoeken we onder 
begeleiding van Michel Peeters de tentoonstel ling "Het Galante 
Tijdperk" in het Rijksmuseum (zie ook het cursusaanbod).
In hetzelfde Rijksmuseum toont het Prentenkabinet een verza

meling van portretten. Hetgegraveerde portret van Erasmus door 
Albrecht Dürer in confrontatie met Modigliani's portret van 
Cocteau, Ingres' portret van Lady William Cavendish-Bentinck 
tegenover Peggy Guggenheim van Man Ray. De soms meedo
genloze observatie in het werk vàn kunstenaars als Van Gogh, 
Rembrandt en Gauguin, de confronterende directheid van 
Goltzius’ portret van Pierre de Francheville, het zelfportret van 

Thomas Frye, het is er allemaal in een onthullende tentoonstel
ling.
Wie de interessante overzichtstentoonstelling van het werk van 

Maurice Denis in Keulen gemist heeft, kan die nu zien in het 
Rijksmuseum Vincent van Gogh. Deze keer evenwel zonder 
begeleiding (niet toegelaten).

Het Amsterdams Historisch Museum toont een verzameling 
tekeningen uit de 16detot en met de 19de eeuw. Alle tekeningen 
komen uitde verzameling van Prof. dr. I.Q. van Regteren Altena 
en hebben Ital ië als onderwerp. "In de ban van Italië" is dan ook 
de wat voor de hand liggende titel.

Amsterdam Zuid is een staalkaart van de Nederlandse, 
architectuurscholen die bedrijvig waren na de eerste wereldoor
log tot in de jaren '30. Er is werk te zien van de Amsterdamse 
School (WO I tot de jaren '20) en er zijn kenmerkende gebouwen 
voor de Nieuwe Zakelijkheid (met onder meer de Openlucht
school van Duiker). Architect Staal bouwde er de eerste Amster
damse wolkenkrabber en Berlage was er verantwoordelijk voor 
het stedebouwkundig plan. Luc Vërpoestzal erons een namid
dag lang begeleiden.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge en Gent.

Industrieel erfgoed in Wallonië en Noord-Frankrijk
Rondreis - Zaterdag 2 september 1995

Aansluitend bij de cursus omtrent het industrieel erfgoed 
begeleidt Patrick Viaene ons de ganse dag binnen een welgevuld 
programma. Op weg naar het Mijnmuseum van Lewarde (Pas- 
de-Calais) doen we de sites van Grand-Hornu en Le Crachet te 
Frameries aan. Na het bezoek aan Lewarde volgt nog een 
wandeling in het mijnwerkersdorp Bois-du-Luc en langs de oude 
scheepsliften van het Canal-du-Centre.
Tijdens de uitstap komt niet alleen de sociale geschiedenis van 

de bezochte sites aan bod maar wordt ook ingegaan op de 
herbestemming en de toeristische ontsluiting van het industrieel 
erfgoed.

Vertrekplaatsen
Antwerpen en Gent.

REIZEN

Voortekenen en bloei van de gotiek in 
Boergondië

Boergondië
7 5 tot 24 augustus 7 995

Centraal in deze ontdekkingstocht door Boergondië staat de 
gotiek. We kunnen natuurlijk niet rond de romaanse kunst en 
we zullen zien hoe in deze streek heel vroeg al gebruik werd 
gemaakt van spitsbogen, steunberen en luchtbogen. Boven
dien bevond zich hier het moederklooster van de cisterciënzers 
die een cruciale rol speelden in het verspreiden van de gotiek. 
En tenslotte is er de confrontatie met de kunst uitde omgeving 
van de Boergondische hertogen die de gotische kunst tot een 
nieuw hoogtepunt brachten.

De kathedraal van Sens (begonnen rond 1130) is de eerste 
vroeg-gotische kerk. Het beeld van St.-Etienne (ca. 1200) is 
trouwens een uitstekend voorbeeld van vroeg-gotische sculp
tuur. Vézelay, een monument van de romaanse kunst, kreeg 
aan hét einde van de 12de eeuw een vroeg-gotisch koor met 
kruisribgewelven en een driedelige wandopstand.

Vanaf het begin van de 13de eeuw laat Boergondië de interna
tionale tendens naar rijziger, groter en rijker versierd varen en 
ontstaat de Boergondische gotiek (tot begin 14de eeuw). Men
selijke proporties worden weer het uitgangspunt.

De hang naar pracht en praal van de Boergondische hertogen 
had ook een promotioneel doel : zowel het gewone volk als de 
koningen en keizers moesten doordrongen worden van de 
koninklijke aspiraties van de hertogen. Hun hof werd een 
ontmoetingspunt van de allerbeste kunstenaars, muzikanten 
en dansers. In de voetsporen van de hertogen volgde natuurlijk 
de kapitaalkrachtige elite van adel en burgerij.

Claus Sluter verscheen in 1389 als meester van hetatelieraan 
het hof. Hij verzette zich tegen de gangbare gotische weke stijl, 
zijn voorkeur ging uit naar een realistische weergave. Zijn 
oeuvre is niet groot mar van een uitzonderlijke kwaliteit. Uit 
Vlaanderen kwamen de beeldhouwer Jacques de Baerze en de 
schilder Melchior Broederlam, ze vervaardigden twee altaren 
die passen in de internationale stijl. Nicolas Rol in, kanselier 
van Filips de Goede, was de opdrachtgever voor de bouw van 
het indrukwekkende Hôtel-Dieu en de polyptiek "Het laatste 
oordeel" van Rogier van der Weyden te Beaune.

Het is duidelijk dat deze reis niet enkel langs de platgetreden 
paden van de publiekstrekkers loopt maar dat ook de kleine, 
soms afgelegen schrijnen met hun authentische uitstraling op 
ons programma niet ontbreken.

Begeleiding Dominique Dumon
Prijs 33.450 BF

In de voetsporen van Ludwig II van Beieren

Beieren
7 tot 11 september 7 995

Ludwig II van Beieren (1845-1886) is bij de kunstliefhebbers 
een bekendenaam. Mecenas van de wetenschap en vooral van 
de kunst, liet hij verscheidene, kostbare paleizen bouwen 
(Herrenchiemsee, Neuschwanstein en Linderhof) die hem 
bijna bankroet maakten. Hij was een vurig bewonderaar van 
Richard Wagner die dank zij hem de opera Tristan in 1865 te 
München in première kon laten gaan.

Het reisprogramma omvat naast een bezoek aan de kastelen 
van Ludwig II, ook een aantal steden die in nauw verband staan 
met deze vorst. Centraal staat München dat na de creatie van 
het koninkrijk Beieren in 1806 een waarachtig centrum van 
wetenschap, kunst en cultuur werd.

De tocht gaat eerst naar Regensburg aan de Donau dat 
beschouwd wordt als een der mooiste steden van Duitsland. 
De stad kwam ongeschonden uit de oorlog en de romaanse en 
middeleeuwse monumenten bleven door de eeuwen heen 
grotendeels gespaard. Een tiental kilometer buiten de stad staat 
het Walhalla. Volgens sommigen is dit het belangrijkste monu
ment sinds de middeleeuwen in Beieren gebouwd. Het is een 
realisatie van Ludwig I, grootvader van Ludwig II. In Landshut 
iserde Burg Trausnitz,dezetel van de hertogen vonWittelsbach.

In München bezoeken we een aantal musea zoals de 
Glyptothek, het Lëhnbachhaus, de Alte en Neue Pinakothek, 

de villa von Stuck en natuurlijk de Frauenkirche met de 
familiecrypte van de Wittelsbachers. Daarnaast zijn er nog de 
Karlstor, het neogotische Rathaus, begonnen onder Ludwig II, 
het Altes Rathaus etc. De Wittelsbach-residentie staat vanzelf
sprekend op het programma evenals het even buiten de stad 
gelegen Schloss Nymphenburg, een der belangrijkste barok- 
gebouwen van Duitsland.

In Herrenchiemsee bouwde Ludwig II een op Versailles 
geïnspireerd paleis als symbool Van de Koninklijke macht, er is 
een museum aan hem gewijd. In Linderhof staat het favoriete 
kasteel van de vorst. Het werd door Georg Dallman in barokke 
stijl ontworpen en in de nabijgelegen kunstmatige grot zou 
Wagner zijn opera's kunnen uitvoeren...

Op een rotsplateau boven de Pöllatschlucht staat het fenome
nale kasteel Neuschwanstein. Ludwig verbleef er 102 dagen.

In Hohenschwangau stond oorspronkelijk een burcht die 
door de troepen van Napoleon bijna volledig werd verwoest. 
In 1833 lietMaximiliaan II, de vader van Ludwig, het kasteel in 
neogotische stijl verbouwen en versieren met fresco's van 
Moritz von Schwind en Wilhelm Lindenschmidt. Hier bracht 
Ludwig II zijn jeugd door.

Begeleiding Peter De Smet
Prijs 45.900 BF

Gedetailleerd programma en andere praktische gegevens 
worden u op verzoek toegestuurd.

AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • B-9000 GENT • TEL 32(09)233.03.24 » FAX 32(09)233.42.36 « ASLK 001-0289/68-08 « KB 443-7005341 -10 » PR 000-1188912-80

De Witte Raaf 56 • jùli-augustus 1995 • 35



ZOMERCURSUSSEN

■ De Tempel van Janus. Over het moderne museum 
met Paul van Beek
"DerJanustempel. Das Museum zwischen Ein- undAusgang 
der Moderne" is een tentoonstel lingsproject in Krefeld dat 
een ruggegraat biedt voor een terugblik én een vooruitblik 
op moderne kunst, voor reflecties over zin en onzin van het 
museum en ovër de omgang met een collectie.
in Antwerpen op 17/07 - 18/07 - 19/07

van 10.00 tot 12.00 uur
Cent op 17/07- 18/07 - 19/07
van 14.30 tot 16.30 uur

■ Hedendaagse kunst. Beeld en vertoog
met Paul Van Beek
Experiment en onderzoek bepalen de grondlijnen van 
deze bijeenkomsten, waarin fragmenten van de recente 
internationale kunstpraktijk worden besproken en getoetst 
aan de beschikbare actuele kunsttentoonstellingen in 
Belgische musea, galeries, collecties.
in Brussel op 24/07 - 25/07 - 26/07 - 27/07

van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

■ Gotische beeldhouwkunst. Ontstaan en verspreiding 
in de Bourgondische Nederlanden.
met Patrick Verlaak & Dominique Dumon 
Merkwaardig is het feit dat beeldhouwers uit de 15de eeuw 
relatief weinig bekendheid genieten, zeker vergeleken bij 
hun schilderende tijdgenoten - denk maar aan jan Van Eyck, 
Hans Memling, Rogier van der Weyden. "Nochtans kende 
ook de beeldhouwkunst in de 15de eeuw een ongekende 
bloei. De produktie van beeldhouwwerk was minstens 
even indrukwekkend en omvangrijk als deze van de schik 
derkunst. In belangrijke stedelijke centra als Doornik, 
Brugge, Gent, Brussel en Antwerpen werden beelden, 
koorgestoeltes, retabels en grafmonumenten vervaardigd 
die omwille van hun hoge kwaliteit bijzonder gegeerd 
waren." (Jan Klinckaert).
Een korte situerende lessenreeks en een "beelden-tocht" 
langs een aantal laat-gotische sculpturen.
in Brugge op 01/08 - 02/08 - 03/08 - 04/08

van 14.00 tot 16.00 uur

■ Roy Lichtenstein. Een klassieker van de Pop Art 
met Rita Keymeulen
Hij is 70 geworden en zijn reizende retrospectieve doet 
ook het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel aan. In een 
korte cursus wordt een overzicht van Roy Lichtensteins 
werk binnen een ruime context aangebracht.
in Antwerpen op 08/08 - 10/08 - 11/08 - 12/08

van 14.00 tot 16.00 uur
Brussel op 17/07 - 18/07 - 19/07 - 20/07
van 14.00 tot 16.00 uur
Cent op 24/07 - 25/07 - 26/07 - 27/07
van 14.00 tot 16.00 uur

■ Osiris, Kruis en Halve Maan. Religies in Egypte 
met Peter De Smet
De titel van deze zomercursus verwijst naar een 
gel i jknam ige tentoonstel ling over de d rie rel igies van Egypte, 
in 1984 te zien in Stuttgart en Hannover.
Door middel van een aantal cultusvoorwerpen, beelden, 
juwelen, enzomeer, zal niet alleen de officiële godsdienst 
van de farao's geëvoceerd worden, maar komt ook de 
gewone man dóór de eeuwen heen aan het woord.
Binnen dit bestek wordt het meteen mogelijk om prakti
sche voorwerpen en "minder kunstzinnige"of weinig voor 
de hand liggende objecten te bestuderen. Toch mag de 
geïnteresseerde egyptomaan ook protagonisten als Osiris 
en Achnaton verwachten.
in Brussel op 11/07 - 12/07 - 13/07 - 14/07

van 10.00 tot 12-00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

■ Het Galante Tijdperk. Een vergeten periode 
met Michel Peeters
Meestal wordt de 18dc-eeuwse kunstproduktie in Nederland 
nauwel ijks vermeld, op een figuur als Cornelis Troost na. Wij 
hebben de bedoeling om aan té tonen dat er wel degelijk nóg 
meer interessant werk werd afgeleverd dat in de meeste 
gevallen de confrontatie met de "groten" aankan.
in Antwerpen op 22/08 - 23/08 - 24/08 - 25/08

van 10.00 tot 12.00 uur
Gent op 22/08 - 23/08 - 24/08 - 25/08
van 14.30 tot 16.30 uur

■ De vrouw in de kunst van de 19de eeuw, beelden en 
verbeeldingen
met Peter De Smet
In deze lessenreeks zal niet zozeer een spiegel van de 
19de-eeuwse kunst worden voorgehouden, dan wel een 
evocatie worden gebracht van de wijze waarop mannen 
tegenover vrouwen stonden. Het sterke geslacht voelde 
zich trouwens geruggesteund door de toenmalige weten
schappelijke theorieën die de overmacht der heren dach
ten te bewijzen.
De strijd van femme fragile tot femme fatale, kan uitermate 
goed geïllustreerd worden aan de hand van de acade
mische kunsten uit voorgaande eeuw die, als de spiegel 
van Medusa, onder meer een misogyn beeld weerkaatsen. 
in Brugge op 21/08 - 22/08 - 23/08 - 24/08

van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

■ Steden en stijlen. Gent in de 18de en 19de eeuw
met Michel Peeters
Elke zomer gaat AMARANT in "Steden en Stijlen" omstan
dig stijlontwikkelingen na, toegespitst op één of meerdere 
steden. Dit keer plaatsen we concreet Gent (en Brussel) 
tegenover een internationale context.
in Gent op 07/08 - 08/08 - 09/08 - 10/08

van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

■ Geschetst. Over tekeningen van de renaissance tot nu 
met Damien Deceuninck-
In een tentoonstelling die de kunsttheoreticus Hubert 
Damisch onlangs samenstelde voor het Louvre in Parijs 
wordt uitgegaan van deze vragen. Wat zie je in een 
tekening? Of: om het scherper te stellen: hoe kan een 
tekening getoond én gezien worden ? Wat valt ons eerst óp? 
Het beeld, de voorstelling, of eerder de trekken, de lijnen 
waaruit de tekening gegroeid is?
in Antwerpen op 18/07 - 18/07 - 20/07

van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur 
Gentop 10/07- 12/07 - 13/07
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur 
Hasselt op 24/07 - 25/07 - 27/07
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

ZOMER LEZINGEN IN UITVOERING ZOMER PROJECTEN N FORM ATI E B ON
Dé Lezingen in LJitvoeringvan AMARANT bieden achter
gronden, interpretaties of kanttekeningen bij de kunst- 
actualiteit.

■ Paul Thek
Op de coole minimale kunstscène van de jaren '60 schoof 
de Amerikaanse kunstenaar Paul Thek (1933-1988) warme 
works in progresser) eigenzinnige environments naar voor. 
Op baanbrekende wijze hield Thek zich bezig met de 
representatie van sexualiteit en het kwetsbare menselijk 
lichaam.
Een lezing van Dirk Pültau naar aanleiding van de eerste 
grote Thek-retrospectieve "The wonderful world that almost 
was"in het centrum voor hedendaagse kunst Witte de With 
in Rotterdam.
Op 5 augustus in Brussel, PSK en
op 9 augustus in Antwerpen, Muhka 
telkens om 14.00 uur

■ Louise Bourgeois
"For me, sculpture is the body.
My body is my sculpture."- Louise Bourgeois
Lezing van Ilse Kuijken aansluitend bij de tentoonstelling 
in het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.
Op 12 augustus in Brussel, PSK en
op 16 augustus in Antwerpen, Muhka 
telkens om 14.00 uur

■ Victor Grippo
De esthetische en fi losof ische zoektocht van de Argentij nse 
kunstenaar Victor Grippo biedt een intrigerende vermen
ging van westerse avant-garde kunstidiomen (als concept 
en arte povera) met aspecten uit de specifiek Latijns- 
amerikaanse realiteit.
Grippo's sculpturen en installaties kunnen gelezen wor
den als één lange keten van analogieën: tussen werk
instrumenten en kunstvoorwerpen, tussen materiaal en 
bewustzijn, tussen het natuurlijke en het artificiële, tussen 
het erudiete en het populaire, tussen didactische en poëti
sche uitingen.
Kunstenaar Jimmie Durham spreekt over het werk van 
Victor Grippo, naar aanleiding van diens retrospectieve 
tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten te Brus
sel.
Op 19 augustus in Brussel, PSK en
op 23 augustus in Antwerpen, Muhka 
telkens om 14.00 uur

NAZOMER FILMCURSUS

■ Viaggio in Italia. Roberto Rossellini en het Italiaanse 
neorealisme
met Steven Jacobs
Roberto Rossellini (1906-1977) wordt tot de belangrijkste 
regisseurs gerekend die de cinema in haar honderdjarig 
bestaan heeft gekend. Als vooraanstaand vertegenwoordi
ger van het Italiaanse neorealisme veroorzaakte Rossellini, 
samen met onder meer Luchino Visconti en Vittorio De 
Sica, een ware aardverschuiving in de filmgeschiedenis.
in Gent op 16/09 - 20/09 - 23/09 - 27/09 - 30/09

van 14.00 tot 16.00 uur

• Met het Oog op de Dood.
Een Inleiding tot de Grafkunst.
met Epitaaf vzw
Specifiek voor AMARANT wil Epitaaftijdens een vierdaagse 
initiatiecursus de rudimenten bijbrengen van het terrein 
waarop funeraire archeologen zich bewegen. Chronolo
gisch belichten vier kunsthistorici evenzoveel voor het 
grafteken frappante historische- en stijlperiodes.
in Gent op 16/08 - 17/08 - 18/08 - 19/08

van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

■ Van Aalborg tot Zwichau.
De culturele erfenis van Europa Onder Stoom
met Patrick Viaene
Met deze zomercursus openen we een voor AMARANT 
nieuw studiegebied. Vijf dagen lang exploreren we de 
weinig bekende wereld van Europa's industrieel erfgoed en 
maken we kennis meteen verrassend rijk patrimonium. In 
een gevarieerd programma worden de realisaties van een 
kwarteeuw industriële archeologische praktijk voorgesteld. 
in Gent op 29/08 - 30/08 - 31/08 - 01/09

van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

KUNSTHISTORISCHE REIZEN
Britannia veduta: Londen en Zuid-Engeland 

21 tot 29 juli 1995 
met Michel Peeters

Zuid-Toscane en Umbrië, van het trecento tot het 
maniërisme

31 juli tot 16 augustus 1995 
. met Rudy De Meulemeester

Voortekenen en bloei van de gotiek in Boergondië
15 tot 24 augustus 1995 
met Dominique Dumon

In de voetsporen van Ludwig II van Beieren
1 tot 11 september 1995 

met Peter De Smet
Rome, de antieke stad

28 oktober tot 5 november 1995 
met Patrick Monsieur
Delirious New York

. 28 oktober tot 5 november 1995 
met Steven Jacobs

De schatkamer van Nubië
12 tot 19 november 1995 

met Peter De Smet
Egypte, de vallei van de Nijl

24 december 1995 tot 7 januari 1996 
met Peter De Smet

Malta, tussen steentijden en kruisridders 
17 tot 24 februari 1996 

met Patrick Monsieur

■ Reizen worden georganiseerd in samenwerking met 
De Buck Travel N.V. licentie nr. A 1053
■ Volledige informatie en inschrijvingsformulier wordt u 
op verzoek toegestuurd.

NAAM

ADRES

GEMEENTE

TELEFOON

stuur mij gratis
a de zomerbrochure (cursussen en uitstappen)

a de najaarsbrochure (cursussen en uitstappen) 

a de reisbrochure (zomer)

O de reisbrochure (najaar)

ik wil meer informatie over volgende reis/reizen

AMARANT PRAKTISCH

AMARANTteam
Filip De Keyser, Erik Eelbode (cursussen, lezingen, projec
ten) • Hilde Bracke, Daan Rau (reizen, daguitstappen) • 
Koen Brams, Etienne Wynants (De Witte Raaf) • Gauthier 
Dejonghe, Ruud Van Damme, Goedele Van den Eede 
(zakelijk beleid en administratie)
AMARANT-lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt één jaar vanaf ontvangst van 
betalingen betekentminstens 10% korting op alle Amarant- 
activiteiten, zes nummers van De Witte Raaf en vijf 
programmabrochures.
Lid worden kan door overschrijving op een van onder
staande rekeningnummers
Tarieven lidmaatschap
België 900 BF
Nederland 55 fl
Buitenland 1050 BF
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ESTEL UW ABONNEMENT VOOR 1 SEPTEMBE

AN KRIJGT U EEN BOEK OF C

Voornaam - Naam [in hoofdletters aub]

Adres

Postcode Gemeente

ZEN

CADE

€)

o
<»
O

........
Telefoon dag

............./...........
Telefoon avond

IK UFii TcL J een gratis exemplaar van het JAARBOEK 1995-1996
J een abonnement of losse tickets voor de op keerzijde aangeduide voorstellingen
O een E-kaart O

IK KIEK als cadeau [alleen veor wie een abonnement of E-kaart bestelt voor 1. 9. 95] 
j Het Kind van de Smid van Josse be Pauw en Peter van Kraaij

• Herhaling, Waanzin, Discipline - Het Theaterwerk van Jan Fabre door Emil Hrvatin 
j de cd Poortenbos van het Blindman Kwartet

met bijgevoegde cheque [gekruist en op naam van het Kaaitheater] 
via overschrijving op rekening 433-1078911-05
met Visa/Eurocard, nummer:...............................................................

vervaldatum kredietkaart:.....................................................  
naam van de kaarthouder:....................................................  

handtekening van de kaarthouder:.......................................

IK KOM in aanmerking voor het reductietarief als
j -26 jaar, geboortedatum:......................
j + 60 jaar, geboortedatum:................
j werkloze
j minder-valide
j werkzaam in de theatersector, bij:.....

Datum Handtekening

o

5
- •
: 2§ e
5 "

O

>
)

Tl CK ET S.& 
A BI N E - 
M E N T 'E ^l
De voorverkoop voor het seizoen 1995-1996 

opentop 1 juni 1995. Hetreservëringskantoor 

is gesloten van 21 juli tot 23 augustus.

riOKSTK

• Eenheidsprijs: 480 fr,, 300 fr. voor reductiehouders

• Muziek en film [18 nov 95]: 400 fr., 300 fr. voor 

reductiehouders

• Wooster Group, Needcompany: 750 fr., 480 fr. voor 

reductiehouders

• Van Immerseel & Anima Eterna, Jan Fabre:

• categorie 1: 750 fr., 480 fr. voor 

reductiehouders

• categorie 2: 480 fr., 300 fr. voor 

reductiehouders

• Rosas: • categorie 1: 800 fr.

• categorie 2: 500 fr.

categorie 1: centrale beuk parterre en centrale 

beuk eerste twee rijen balkon.

categorie 2: zijbeuken parterre en andere rijen 

balkon.

KLShJ AOUtJtJSMSi'JT: -20%

II schrijft in veor 5 tot 9 voorstellingen naar keuze 

en krijgt 20% reductie op het totaal van de losse- 

ticketsprijs.

OH O OF AiJUlJjJsMSlJr: -4ÿ%

U schrijft in voor 10 of meer verschillende voor

stellingen naar keuze en betaalt 40% minder dan 

de losse-ticketsprijs.

F-KJLMir

U komt naar minstens 5 voorstellingen maar wil 

uw keuze pas later maken? Dan koopt u nu een 

E-kaart [900 fr., 600 fr. voor reductiehouders] en 

krijgt u straks aan de kassa uw tickets tegen halve 

prijs. Uw korting bedraagt 10 tot 35%, afhankelijk 

van het aantal voorstellingen dat u bezoekt. De 

kaart blijft één jaar geldig na aankoop.

Met deze kaart krijgt u ook 50% reductie bij onze 

collega's in Amsterdam [Felix Mentis], Frankfurt 

[TAT], Berlijn [Hebbel-Theater] en Salzburg 

[Szene].

yAjJJMMciiKSSL-ADUjJj'JFMSi'JT

Naast de 3 concerten die deel uitmaken van het 

Kaaitheater-programma, bevat dit abonnement 

nog twee concerten van Jos Van Immerseel: op 

een nader te bepalen datum in februari in het 

auditorium van Royale Beige en op 17 april in de 

Protestantse Kapel. Kostprijs in categorie 1: 2500 

fr., 1800 fr. voor reductiehouders; in categorie 2: 

1750 fr., 1250 fr. voor reductiehouders. Inlichtingen 

en verkoop bij het Kaaitheater.

AHUM/EEJ: DJJKDMcl'JDS HSDUKricJ 

Abonnementen geven recht op het reductietarief 

voor extra voorstellingen in de loop van het seizoen.

OHOSPSi'J YAl! lü Pêii-SOl'JSl'JAr: -110% 

Groepen van 10 personen af genieten een reductie 

van 10% op de totaalprijs.

HFDUIirJSilUUDFIIJ

De reductieprijs geldt voor wie -26 of 60+ is, voor 

werklozen, minder-validen en voor wie in de 

theatersector werkt.

KlTPLliliTOSl'J

De zitplaatsen in het Lunatheater zijn genummerd.

Zitplaatsen van categorie 1: centrale beuk parterre

en centrale beuk eerste twee rijen balkon;

zitplaatsen categorie2:zijbeuken parterre en andere

rijen balkon.

De zitplaatsen in de Studio's zijn niet genummerd.

us ru^rJuywsHSLjjj'j: 02/201 5959

Voor tickets, reserveringen en info belt u de toe-

schouwers-lijn, van maandag tot vrijdag van 11 tot

18 uur; tijdens het weekend - alleen wanneer er

voorstelling is - van 16 tot 18 uur. Het reserverings-

kantoor is gesloten van 21 juli tot 23 augustus.

KAi'JTUHSi'J

Kaaitheater, Akenkaai 2,1210 Brussel

[langs het kanaal, om dé hoek van het Lunatheater]

tel. 02/201 58 58, fax 027201 59 65

E-mail: kaai@knooppunt.be

internet: http://www.netpoint.be/abc/kaai

Lunatheater, Sainctelettesquare 20,1210 Brussel

[aan het kanaal, naast de Citroën-hóofdzetel]

Studio's, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81,

1000 Brussel

[nabij het kanaal, ter hoogte van de Ninoofsepoort] •

Het Kaaitheater wordt gesubsidieerd door het Minis
terie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie 
voor de kunst, de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad 
Brussel en de Nationale Loterij. Hoofdsponsor is de 
Kredietbank. '
Mediasponsors zijn Knack, De Morgen en Radio 3.

3 ( DeMorgen 
.e Knack

KAAITHE
H E T NIEUWE SEIZOEN

mailto:kaai@knooppunt.be
http://www.netpoint.be/abc/kaai


HET NIEUWE SEIZOEN VAN HET KAAITHEATER DIENT ZICH AAN ALS EEN BREED OPGEZET FEEST WAARIN THEATER, DANS EN MUZIEK WORDEN 

SAMENGEBRACHT DOOR OUDE MEESTERS EN JONGE GODEN, GEVESTIGDE EN NIEUWE NAMEN. MET DEZE AGENDA KAN U UW SEIZOEN 

ALVAST BEGINNEN PLANNEN. BEGIN SEPTEMBER KRIJGT U ER HET JAARBOEK VAN HET KAAITHEATER BOVENOP.

De voorverkoop van abonnementen en tickets gaat op 1 juni van start. Met een abonnement bespaart u 20 tot 40% op de prijs van losse tickets. 
Bovendien krijgt u een boek of cd cadeau wanneer u voor 1 september uw abonnement bestelt (zie de bestelbon in deze folder).

JOS VAN IMMERSEEL & ANIMA ETERNA
Klavierspeler Jos Van Immerseel en zijn ensemble 
Anima Eterna genieten wereldfaam als vertolkers 
van barokmuziek en van het klassieke, romanti
sche en twintigste eeuwse repertoire. Zij Zijn van 
dit seizoen af orkest in residentie bij het Kaaithea
ter en openen het seizoen met werk van Haydn, 
Beethoven en Mozart.
13 sep, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: kaaitheater en de Filharmonische Vereniging, 
i.s.m. het Festival van'Vlaanderen en Royale Beige.

DE TIJD, METAMORPHOSEN
De Tijd speelt de Metamorphosen van Ovidius, een 
allesomvattende mythologie, een epos dat tot de 
oorsprong van onze cultuur behoort. Lucas 
Vandervost regisseert.
15-16,20-23 sep, Kaaitheater-Studio's

YOURCENAR/VAN KRAAIJ, MARIA MAGDALENA 
Marguerite Yourcenar laat Maria Magdalena aan 
het woord over haar leven als meisje, afgewezen 
bruid, prostituée en volgelinge van Christus. Regie 
Peter van Kraaij, spel Frieda Pittoors, vorm Ann 
Weckx. Coproduktie Kaaitheather en Laagland. 
3-7 okt, Kaaitheater-Studio's

JAN FABRE, UNIVERSAL COPYRIGHTS
De zoete verleidingen en verlokkingen uit Sweet 
Temptations worden in deze nieuwe theaterpro- 
duktie van Jan Fabre omgekeerd in hun tegendeel, 
de donkere zijde, de katastrofe. Première.
24-25, 27-28 okt, Kaaitheater-Luna

JOS VAN IMMERSEEL
Van Immerseel brengt klavierwerken van Franz

Liszt, .César .Franck, Christian Sinding, Claude 
Debussy, Edvard Grieg, Manuel de Falla en George 
Gershwin.
13 nov, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: Kaaitheater en de Filharmonische Vereniging, 
i.s.m. het Festival van Vlaanderen en Royale Beige.

BLINDMAN KWARTET, ALEATORIC VARIATIONS 
Tweede versie van het Blindman-concert rond 'het 
toéval' (de aleatoriek). Met werk van Steve Reich, 
Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, John 
Cage, Pierre Bartholomée, Luk Brewaeys, Eric 
Sleichim en Serge Verstockt.
15 nov, Kaaitheater-Luna

ENSEMBLE ICTUS
Het Ictus Ensemble van dirigent Georges-Elie 
Octors is sinds begin 1995 in residentie bij het 
Kaaitheater. Zij beginnen hun Kaai-seizoen met 
werk van Elliott Carter, Stefan Wolpe en Conlon 
Nancarrow.
16 nov, Kaaitheater-Luna

MUZIEK EN FILM
Acht Belgische componisten (Luc Brewaeys, 
Thierry De Mey, Walter Hus,.Claude Ledoux, 
Arnould Massart, Frank Nuyts, Denis Pousseur en . 
Todor Todoroff) schrijven een nieuw werk bij 
evenveel stille films.
18 nov, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: Kaaitheater, de Filharmonische Vereniging, de 
Munt en het Filmmuseum.

HEINER GOEBBELS, LA REPRISE
Nieuw muziektheater van Heiner Goebbels, naar 
motieven van Kierkegaard, Alain Robbe-Grillet en

Prince - bien étonnés de se trouver ensemble. Met 
acteur Johan Leysen, gitarist John King en pianis
te Marie Goyette.
Vormgeving: Erich Wonder. Produktie: Theater Am 
Turm, Hebbel-Theater en Kaaitheater, 
i.s.m. Laagland.
23-25 nov, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: Kaaitheater en de Munt.

DE TUD, MONTAGNES RUSSES
Het ouderlijk huis is deugdelijk onderhouden, maar 
de notaris maakt voorbehoud voor de verborgen 
gebréken. Een snijwonde ziet er oppervlakkig uit 
maar kerft diep in.de ziel. De Tijd creëert een tekst 
van Filip Vanlùchene, in een regie van Lucas 
Vandervost. .
1-2, 6-9 dec, Kaaitheater-Studio's

TG STAN, nieuwe produktie
In het voorbije seizoen pakte Stan uit met een bij
zonder fraaie reeks miniaturen, Kleine Bezetting 
geheten.
Benieuwd waarop Stan nu zit te broeden. 
Onthullingen volgen in de loop van het seizoen. 
13-16 dec, Kaaitheater-Studio's

KOLTES/VAN KRAAIJ, IN DE EENZAAMHEID VAN 

DE KATOENVELDEN
Een dealer en een klant ontmoeten elkaar in de 
eenzame woestijn van de grootstad. Filosofische 
dialoog van Bernard-Marie Koltès, in opdracht van 
het Kaaitheater vertaald door Patricia de 
Martelaere. Peter van Kraaij regisseert Frieda 
Pittoors en Dirk Roofthooft. Produktie: 
Kaaitheatër.
17-20, 23-27 jan, Kaaitheater-Studio's

NA GENDA «

Voorstelling Datum 

van uw keuze
Aantal tickets

gewoon
Aantal tickets 

reductiehouders
Totaal

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & ROSAS, 
TOCCATA
Muziek was altijd al het uitgangspunt van Anne 
Teresa De Keersmaekers choreografieën.
Toccata, haar dertiende, is opgebouwd rond vijf 
composities van Johann Sebastian Bach, op piano 
uitgevoerd door Jos Van Immerseel.
24-27 jan, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: de Munt i.s.m. het Kaaitheater.

WANDA GOLONKA & VA WÖLFL / NEUER TANZ
Het ensemble Neuer Tanz van choreografe Wanda 
Golonka en beeldend kunstenaar VA Wölfl brengt 
een radicaal en integer danstheater waarin ruimte, 
klank en licht, beeld en beweging centraal staan. 
Golonka en Wölfl maken installaties die het begrip 
dans wezenlijk verruimen, aldus Ballett International.
LEITZ, 30-31 jan, Kaaitheater-Studio's
ELEPSIE, 2-3 feb, Kaaitheater-Luna

MEG STUART & DAMAGED GOODS
Kleine retrospectieve van het bijzondere werk van 
de Amerikaanse choreografe Meg Stuart die sinds 
kort in Brussel woont en werkt. In haar debuut 
Disfigure Study (Klapstuk 1991) wordt het dansen
de lichaam als het ware gedesintegreerd. No 
Longer Readymade (1993) gaat over de dood;
Bacon, Kafka en Magritte kijken over de schou
ders van de dansers mee. De nieuwe produktie 
No One is Watching (1995) wordt aangekondigd 
als'a love story for 6 dancers'.
DISFIGURE STUDY, 5-6 feb, Kaaitheater-Studio's 
NO LONGER READYMADE, 7 feb, Kaaitheater-Luna 
NO ONE IS WATCHING, 9-10 feb, Kaaitheater-Luna

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER & ROSAS, 
MIKROKOSMOS
Driedelig gedanst concert, waarin het samenspel 
tussen dansers en muzikanten centraal staat.
Muziek van Béla Bartók en György Ligeti, live uit
gevoerd door Jean-Luc Plouvier en Jean-Luc 
Fafchamps (piano) en het Duke String Quartet 
12-16 maa, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: de Munt i.s.m. het Kaaitheater: /

NEEDCOMPANY, MACBETH
Na Julius Caesar (1990) en Antonius und 
Cleopatra (1992) is Macbeth Jan Lauwers' derde 
Shakespeare-bewèrking. "Ik dacht aan Tom 
Jansen als Macbeth en Viviane De Muynck als 
Lady Macbeth en we zien wel wat het wordt." 
26-30 maa, Kaaitheater-Luna

THE WOOSTER GROUP
De Newyorkse Wooster Group, al jàren vergroeid 
met het Kaaitheater, komt eindelijk weer naar 
Brussel.
Zij zullen drie van deze vijf produkties brengen: 
Frank Dell's The Temptation óf Saint Anthony, 
Brace Up!, The Emperor Jones, Fish Story of The 
Hairy Ape. De definitieve keuze wordt later mee
gedeeld.
Produktie 1, 11-15apr, Kaaitheater-Luna 
Produktie 2, 18-22 apr, Kaaitheater-Luna
Produktie 3,26-28, 30 apr, 1-4 mei, 
Kaaitheater-Luna

DE TIJD, OVER DE DORPEN
De Tijd speelt Peter Handke. Handke schreef een 
prachtige tekst over de langzame terugkeer van 
een schrijver 'uit de verlatenheid', een tocht die 
eindigt op hét platteland, bij zijn verwanten. Lucas 
Vandervost regisseert.
8-11 mei, Kaaitheater-Studio's

JOS VAN IMMERSEEL & ANIMA ETERNA
Drie werken van Mendelssohn: de Hebriden 
Ouverture, Midzomernachtsdroom. (orkestdelen) 
en de Italiaanse Symfonie.
15 mei, Kaaitheater-Luna.
Presentatie: Kaaitheater en de Filharmonische Vereniging, 
i.s.m. het Festival van Vlaanderen en Royale Beige.

JOS VERBIST & GER THIJS
De acteurs-regisseurs Jos Verbist en Ger Thijs 
werken samen met auteur Geert van Istendael aan 
een project dat zal worden geproduceerd.door het 
Kaaitheater en het Nederlandse Nationale Toneel. 
17-18, 21-25 mei, Kaaitheater-Studio's.

ICTUS ENSEMBLE
Ictus besluit het seizoen met drie kamermuziek
concerten.
- Inorivan Karlheinz Stockhausen, 
30 mei, Kaaitheater-Luna
- een liederenprogramma met werk van Peter 
Vermeersch, Stravinski en Birtwistle, 
31 mei, Kaaitheater-Luna
- werk van Morton Feldman,
1 juni, Kaaitheater-Luna

MAATSCHAPPIJ DISCORDIA
Discordia komt, zoveel is zeker. Wanneer? Met 
welke produkties? Het leukste bezoek is altijd 
onaangekondigd. Programma en data worden dus 
later meegedeeld.
In de loop van 95-96, Kaaitheater-Studio's

LEZINGEN

- Ook in het nieuwe seizoen kan u in de Entrepot- 
reeks auteurs, publicisten en regisseurs aan het 
woord horen n.a.v. produkties die het 
Kaaitheater presenteert.
Toegang gratis.
- Na twee seizo'enen Landschappen krijgt de 
reflectie over kunst en maatschappij vorm in een 
nieuwe reeks getuigenissen.
Toegang: 100 fr., gratis voor abonnees.

HET THEATERFESTIVAL

De 'belangwekkendste' produkties uit Vlaanderen 
en Nederland worden jaarlijks door een jury 
gebloemleesd tot het Theaterfestival.
Vanaf dit jaar is de Vlaamse editie van het festival 
(sedert 1991 in Antwerpen) afwisselend te zien in 
Gent (1995), Brussel (1996), Antwerpen (1997), etc.. 
Half mei maakt de jury, bestaande uit professione
le theatercritici, de selectie voor 1995 bekend.
Theaterfestival 95:25 aug-8 sep, Gent; 
info tel. 09/225 56 43, fax 09/224 38 98.
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EINDTOTAAL LOSSE TICKETS [minder dan 5 voorstellingen]:

EINDTOTAAL KLEIN ABO [5 tot 9 voorstellingen]: -20%

EINDTOTAAL GROOT ABO [10 of meer voorstellingen]: -40%
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