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Hegels meisje De nacht straalt in een meisjesoog
Iets over Hegels ‘einde van de kunst’We zien dat dit ongelukkige bewustzijn de keer

zijde en de voltooiing is van het in zichzelf 
volkomen gelukkige bewustzijn, namelijk het 
komische bewustzijn. In dit laatste trekt alle 
goddelijke wezenheid zich terug, of het is de 
totale veruiterlijking van de substantie. Het on
gelukkige bewustzijn is omgekeerd het tragi
sche lot van de zekerheid van zichzelf die op eh 
voor zich moet zijn. Het is het bewustzijn van 
het verlies van alle wezenheid in deze zekerheid 
van zichzelf en van het verlies van juist dit 
weten van zichzelf - van de substantie zowel als 
van het Zelf; het is het lijden dat zich als het 
harde woord uitspreekt: dat God gestorven is. 
In de rechtstoestand is dus de zedelijke wereld 
en zijn religie in het komische bewustzijn ver
zonken en het ongelukkige bewustzijn is het 
weten van dit totale verlies. Zowel de zelfwaarde 
van zijn onmiddellijke persoonlijkheid is voor 
hem verloren als die van zijn bemiddelde, ge
dachte persoonlijkheid. Eveneens is het ver
trouwen in de eeuwige wetten van de góden, 
zoals in de orakels, die het bijzondere moesten 
aanleren, verstomd. De beelden zijn nu lijken 
waaraan de levenschenkende ziel ontvloden is, 
zoals aan de woorden van de hymne geen geloof 
meer wordt geschonken, zoals de tafels van de 
góden zonder spijs en drank blijven, en uit het 
spelen en feesten komt aan het bewustzijn de 
vreugdevolle eenheid met het wezen niet terug. 
Aan de werken van de muze ontbreekt de kracht 
van de geest, die uit de verbrijzeling van de 
góden en mensen de zekerheid van zichzelf zag 
te voorschijn komen. Ze zijn nu wat ze voor ons 
zijn: van de bomen afgebroken vruchten: een 
vriendelijk lot reikt ze ons aan, zoals een meisje 
vruchten aanbiedt; er is niet meer het werkelijk 
leven van hun bestaan, niet de boom die ze 
droeg, niet de aarde en de elementen die hun 
substantie uitmaakten, niet het klimaat dat hun 
bepaaldheid uitmaakte, of de wisseling van de 
jaargetijden die hun wordingsproces beheers
ten.- Zo heeft het lot ons met de werken van de 
kunst niet hun wereld gegeven, niet de lente en 
de zomer van het zedelijke leven waarin ze 
bloeiden en rijpten, maar enkel de verhulde 
herinnering van die werkelijkheid. - Wanneer 
we van ze gemeten is ons doen niet het godsdien
stige, waardoor ons bewustzijn zijn volkomen, 
zichzelf vervullende waarheid bereikt, maar 
het is het uiterlijke doen, dat van deze vruchten 
regendruppels en stof afwist, en op de plaats 
van de innerlijke elementen van de omgevende, 
voortbrengende en bezielende werkelijkheid 
van het zedelijke het wijdlopige geraamte van 
de dode elementen van hun uiterlijke bestaan 
opricht - de taal, het historische, enzovoort -, 
niet om er zich in te leven, maar slechts om ze in 
zichzelf voor te stellen. Maar zoals het meisje, 
dat de geplukte vruchten aanreikt, meer is dan 
de in hun voorwaarden en elementen ontwik
kelde natuur (de boom,’ de lucht, het licht, 
enzovoort), zoals ze dit alles op een hogere 
manier in de straal van het zelfbewuste oog en 
het aanbiedende gebaar samenvat, zo is de 
geest van het lot, die ons deze kunstwerken 
aanbiedt, meer dan het zedelijke leven en de 
werkelijkheid van dit volk, want hij is de her
innering van de daarin nog veruiterlijkte geest, 
- hij is de geest van het tragische lot, dat al deze 
individuele góden en attributen van de substan
tie in dat ene pantheon verzamelt, in deze zich
zelf als geest bewuste geest.

G.W.F. Hegel (1770-1831)
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“De mens is deze nacht, dit lege niets, dat 
alles in zijn ongescheiden eenvoud bevat: 
een rijkdom van een oneindig aantal voor
stellingen, beelden, waarvan geen enkele 
hemklaarvoorde geest komt, of die er niet 
zijn als iets werkelijk tegenwoordigs. Het 
is de nacht, de innerlijkheid van de natuur, 
die hier bestaat: het pure persoonlijke Ik. 
Infantasmagorische voorstellingen is het 
overal nacht: hier duikt plotseling een 
bloedend hoofd op, daar een witte ge
stalte; even plotseling verdwijnen ze. Het 
is deze nacht die men ontwaart wanneer 
men een mens in de ogen kijkt: dan dom
pelt men zijn blik onder in een nacht die 
ontzettend is; het is de nacht van de wereld 
die tegen ons aan hangt. ”
G.W.F. Hegel

“Alors l’oeil qui jusque-là n ’avaitfaitque 
percevoir les choses se découvre voyant. ” 
Jean-Luc Nancy

De onomzeilbaarheid van de voorstelling

De avant-garde heeft in de 20ste eeuw 
talloze pogingen ondernomen, van zeer 
uiteenlopende aard, om het paradigma 
van de voorstelling te doen exploderen. 
De kunst mocht niet langer een venster 
zijn dat uitgeeft op een fictieve werkelijk
heid, maar moest een ‘concrete’ werke- 
lijkheid worden. Haar taak was niet meer 
om voor te stellen, maar om te zijn. Zij 
moest niet een andere ruimte evoceren, 
maar hier en nu in deze ruimte gebeuren. 
Futurisme, constructivisme, abstracte 
kunst, surrealisme, informele en concrete 
schilderkunst, performance, environment, 
minimalisme, conceptkunst, land art, en
zovoort, wilden elk op hun beurt het 
illusionistische karakter van de kunst door
breken, en verweten daarbij telkens weer 
de vorige avant-gardistische stromingen 
dat deze nog in het illusionisme verstrikt 
zaten. Zij wilden een werkelijkheid bloot
leggen (fie zich achter de voorstelling be
vindt of zo’n werkelijkheid construeren. 
Dit verlangen naar werkelijkheid was ver
bonden met een kritiek op de burgerlijke 
orde, die volgens de avant-garde de wer
kelijkheid aan de mens had onttrokken 

door hem allerlei voorstellingen voor te 
spiegelen. De burgerlijke cultuur, van de 
burgerlijke kunst tot het spektakel van 
politiek en media, ‘vervreemdt’ de mens 
van zichzelf: zij maakt dat hij zich ver
gaapt aan een imaginaire voorstellings
wereld die niets met zijn eigenlijke reali
teit heeft te maken. De aard van deze 
vergeten, door de bourgeoisie verdonkere
maande realiteit, werd telkens anders ge
definieerd: de vitale impulsen, de spon
tane creativiteit, een diepere spiritualiteit, 
het onbewuste, de authenticiteit van een 
niet door het verstand bemiddelde percep
tie, het object in zijn tastbare concreetheid, 
de zuiverheid van het ‘concept’... Van de 
kunst werd geëist dat ze ons deze zaken, 
die door de burgerlijke voorstellingswereld 
aan het oog zouden zijn ontvreemd, zou 
terugschenken.
De tweede zin van “La société du 
spectacle”. Guy Debords kritische ana
lyse van de spektakelmaatschappij, is 
exemplarisch voor deze avant-gardistische 
kritiek op de voorstelling. Ze luidt: “Al wat 
direct werd geleefd, heeft zich in een voor
stelling verwijderd”. Dit suggereert dat er 
ooit een tijd was waarin de mens het leven 
werkelijk leefde en dat hij zich nadien 
ervan heeft vervreemd in allerlei levenloze 
voorstellingen waarin hij nu afgescheiden 
van zichzelf leeft; tevens dat het de bedoe
ling is van elke revolutionaire praxis, poli- 
tiek of esthetisch, dat de mens zich zijn 
ontstolen leven weer zou toeëigenen. Als 
consequent marxist en hegeliaan ziet 
Debord uiteindelijk slechts heil in de 
(zelf)opheffing van de kunst, die in deze 
optiek het domein is waar de voorstelling, 
zich bewust wordend van haar valsheid, 
zichzelf tenietdoet.
Uit de geschiedenis van de avant-garde 
blijkt evenwel dat elke poging om het 
paradigma van de voorstelling te doorbre
ken, telkens weer de macht ervan heeft 
bevestigd. Dit is niet zomaar te wijten aan 
een ‘recuperatiebeweging’ van het esta
blishment, maar vooral aan een naïef uto
pisme dat te zeer onderschatte hoe diep het 
paradigma van de voorstelling in de mo
derne cultuur is ingeschreven, en hoe we- 
zenlijk ons concept van kunst, en uiteinde

lijk het concept ‘kunst’ überhaupt, ermee 
vervlochten is. De wens door de spiegel 
van de voorstelling te breken en aan de 
werkelijkheid zelf te raken, nam zichzelf 
al te gauw voor realiteit, en sneed zichzelf 
de pas af in de euforische voorstelling van 
die doorbreking (net zoals de revolutie 
van 1848 volgens Marx aan zichzelf voor
bij schoot door zich aan zichzelf te verga
pen: aan het fantasmagorische beeld van 
een overwinning die nog lang niet was 
behaald). Om een duidelijk voorbeeld te 
geven: de performance heeft de breuk 
tussen kunst en leven nooit hersteld, maar 
bleef steeds een theatraal gebeuren dat 
binnen een afgebakende ruimte aan een 
aantal wezenloos toekijkende toeschou
wers voorstelde hoe deze breuk in een 
niet-burgerlijke gemeenschap zou zijn 
opgeheven.
Maar wat houdt dit ‘paradigma van de 
voorstelling’ precies in? Binnen dit para
digma, dat voor het eerst door Kant werd 
geëxpliciteerd, is kunst het object van een 

“belangeloze” contemplatie. Dat wil zeg
gen dat men met het kunstobject niets 
bepaalds op het oog heeft, maar dat men, 
zoals Kant stelt, slechts wil "blijven ver
wijlen” bij zijn voorstelling. Van de con
templatie wordt derhalve geen cognitief, 
ethisch, politiek, religieus of zelfs maar 
affectief effect verwacht. Op al deze ge
bieden hoeft het kunstwerk niets te reali
seren. De aanwezigheid van de beschouwer 
bij de voorstelling heeft geen doel buiten 
zichzelf, tenzij de resonantie van die voor- 
stelling in zijn verbeelding, door Valéry 
“l’infini esthétique” genoemd.
Welnu, de verschuiving die zich de laatste 
decennia in het artistieke èn kritische be
wustzijn heeft voorgedaan, heeft alles te 
maken met het groeiende besef dat dit 
Kantiaans paradigma, ondanks alle avant- 
gardistische pogingen het te overstijgen, 
onomzeilbaar is. Niet dat de voorstelling 
de onwrikbare essentie van de kunst is, 
maar wel dat zij het voor de kunst noodza- 
kelijke element vormt waarbinnen zij pas 
als kunst kan verschijnen. De noodzake
lijkheid van dit element is verbonden met 
de onvermijdelijkheid van zoiets als een 
kader in de ruimste zin van het woord,
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namelijk van iets wat de ruimte van het kunst
werk zowel van de wereld daarbuiten afsluit, 
als de onmiddellijke effecten - vitaal, intellec
tueel, moreel, enzovoort - die het zelf kan 
hebben, opschort.
Ditbetekentnietdatdepost-avantgardistische 
kunst na talloze vergeefse pogingen het kader 
te doen exploderen geen andere keuze heeft 
dan braafjes, zoals de schoenmaker naar zijn 
leest, naar dit kader als naar haar ‘ natuurlijke’ 
plaats terug te keren. De kunst reflecteert 
daarentegen meer dan ooit over dit kader als 
over haar eigen eindigheid, haar eigen dood. 
En in deze reflectie, die haar een lang leven 
schenkt, doorboort zij elk mogelijk kader 
zonder het te vernietigen.

Het bewustzijn van de onomzeilbaarheid van 
de voorstelling maakt Hegels these over het 
einde van de kunst actueler dan ooit. Het 
einde van de kunst heeft bij Hegel immers 
alles te maken met de omstandigheid dat de 
kunst onherroepelijk in het domein van de 
loutere voorstelling is terechtgekomen. Op 
haar hoogtepunt was dit volgens Hegel nog 
geenszins het geval. Hoewel in de “Phünome- 
nologie des Geistes” (1807) nog niet expli
ciet sprake is van het einde van de kunst, 
wordt daar wel gezegd dat de geest vanaf een 
bepaald moment “over de kunst heen is”. De 
kunst wordt hier behandeld binnen de dialec
tiek van de religie, namelijk binnen het sta
dium van de “kunstreligie”, die zich heeft 
losgemaakt van de louter “natuurlijke religie" 
om op haar beurt de grondslag te leggen voor 
de “geopenbaarde religie".
Uiteraard heeft ook binnen de kunstreligie de 
kunst een voorstellingskarakter. In de kunst
religie wordt het subject zich van zijn zelf
standigheid bewust, maar dit zelfbewustzijn 
blijft nog “verkleed” in voorstellingen van 
een object (natuurkrachten, góden, één God) 
dat als vrij wordt gezien, maar waarvan het 
subject nog niet weet dat het zijn eigen vrij
heid is. Deze religieuze voorstellingen zijn 
meer dan alleen voorstellingen omdat ze de 
werkelijke substantie van de gemeenschap 
vormen waarin elk subject zichzelf herkent; 
ze zijn het cement van de zedelijke orde. 
Zodra echter de subjecten er zich van bewust 
worden dat deze stabiele, vertrouwen
wekkende substantie uiteindelijk gegrond is 
op hun persoonlijk zedelijk bewustzijn, kan 
deze substantie niet anders dan ontbinden. 
Wat de mensen dan nog aan elkaar bindt, zijn 
niet meer uitwendige voorstellingen, maar 
het begrip dat ze van zichzelf en elkaar heb
ben als vrije individuen.
Dit betekent niet dat deze voorstellingen ver
dwijnen; het betekent wel dat ze louter en 
alleen voorstellingen worden, en dus voor
werp van een louter esthetische beschou
wing. Van datgene wat in de godenbeelden 
werd aanbeden, in de hymnes werd bezon
gen, in de cultus werd gevierd, blijft enkel nog 
een pure vórm over, voortgebracht en 
gecontempleerd door een subject dat zich van 
al die religieuze dingen als van zijn produkten 
bewust is. Zo is dé kunst als een autonoom 
domein kunnen ontstaan doordat de religie 
zich aan zichzelf geopenbaard heeft als wat 
zij is: een vervreemdende objectivering, een 
substantivering van het zelfbewustzijn van de 
mens. De ‘kunst’ ontstaat wanneer de religie 
zichzelf doorziet, wanneer ze volwassen ge
noeg is om de bonte voorstellingswereld van 
de kunst niet meer nodig te hebben. Onder de 
hoede van de religie, of beter: als religie was 
kunst het hoogste, het beste dat de mens had. 
Dat ze zich onder het juk van de religie heeft 
bevrijd, en dus ‘zichzelf werd, moest ze 
bekopen met een verlies aan substantie. Zij 
heeft geen sociale, ethische effectiviteit meer, 
en schrompelt daarmee ineen tot een voor- 
stelling die nog slechts herinnert aan zo’n 
effectiviteit.

Ter herinnering...

Alvorens verder in te gaan op de dubbelzin
nige manier waarop Hegel in de Phanome- 
nologie de kunst als het ware laat verschijnen 
in zijn verdwijning, is het goed even heel kort 
en schematisch in herinnering te roepen hoe 
hij in ” Vorlesungen überdie Àsthetik ” (1832) 
tot zijn roemruchte these over het einde van 
de kunst komt.
Kunst is voor Hegel het “zintuiglijke ver
schijnen van de idee”. Wezenlijk hierbij is dat 
deze idee niet op zichzelf, los van zijn zintuig- 
lijke verschijning, kan worden gedacht; de 
kunst is juist het moment waarop idee en 
zintuiglijke vorm onontwarbaar met elkaar 
verstrengeld zijn. Nu is deze eenheid tussen 
idee en verschijning noch een vaststaand ge
geven, noch een abstract ideaal, maar heeft zij 
haar concrete geschiedenis, die heel nauw 
met de geschiedenis van de religie verbonden 
is.
In de oosterse religies is de hele natuur be
zield. Alles kan de manifestatie zijn van een 
geestelijke realiteit. De Egyptische religie 
doorbreekt deze onmiddellijke eenheid tus-

Johannes Vermeer

Het straatje

sen het natuurlijke en het geestelijke, tussen 
zintuiglijke verschijning en idee. Met hun 
massieve, anorganische vorm en geheimzin
nige geslotenheid vormen de piramides voor 
Hegel een abstracte negatie van het natuur
lijke leven. Deze abstracte bouwsels suggere
ren iets dat het louter zintuiglijke bestaan 
overstijgt, maar dit ‘iets’ blijft onbepaald; er 
wordt enkel op een ‘symbolische’ wijze naar 
verwezen.
In de Griekse kunst daarentegen wordt het 
natuurlij ke leven niet zonder meer genegeerd, 
maar van binnenuit vergeestelijkt. In plaats 
van boven zichzelf uit te wijzen naar een 
geestelijke werkelijkheid die vreemd en on
bestemd blijft, is de zintuiglijke vorm er de 
concrete verschijningsvorm van. Vandaar dat 
de Griekse sculptuur een centrale plaats toe
kent aan de mens, bij wie in principe het 
lichaam de geest veruiterlijkt. De geest ver
schijnt voor de Grieken niet meer als een 
objectieve, onpersoonlijke algemeenheid, 
maar als een individu: een vrije subjectiviteit 
wier vrijheid uit het hele lichaam spreekt. Op 
haar hoogtepunt is de Griekse kunst erin 
geslaagd alle spanning tussen idee en zintuig
lijke verschijning op te heffen. Daarom is 
deze kunst ‘klassiek’: zij kent geen onrust 
meer, geen duizeling voor iets raadselachtigs, 
enkel helderheid en sereniteit.
“Schoner kan niet meer”, zegt Hegel van de 
Griekse kunst. Zij heeft immers de eenheid 
tussen idee en zintuiglijke aanschouwing waar 
het in de kunst om gaat, op de meest harmo
nieuze wijze gerealiseerd. Toch kén het niet 
anders of de geest moet deze volmaaktheid 
achter zich laten, niet omdat de Griekse kunst 
toch nog niet volmaakt genoeg is, maar omdat 
ze nog kunst is. De kunst is voor Hegel niet het 
hoogste dat het menselijke bewustzijn kan 
bereiken omdat de eenheid tussen idee en 
zintuiglijke verschijning nog een onmiddel
lijke, zintuiglijke eenheid is. Van deze 
beperktheid wordt de geest zich bewust wan
neer hij op een geestelij ke inhoud stuit die niet 
meer adequaat in een zintuiglijke vorm kan 
worden voorgesteld: de oneindige transcen
dentie van de christelijke God.
Zoals voor alle denkers uit de romantiek, is 
voor Hegel de Griekse religie een door en 
door esthetische religie. De Griek heeft bui
ten dé menselijke gedaante waarin de góden 
zich tonen, geen abstract idee van het godde
lijke. Maar daardoor blijft die eenheid iets 
uitwendigs, een eenheid die nog tegenover 
het subject staat, en dus nog geen eenheid in 
het subject zelf is. Om deze eenheid te reali
seren, moet het subject zich eerst en vooral 
bewust worden van de scheiding. Ditpijnlijke 
moment is het christendom. Het christendom 
maakt een einde aan de idylle van de kunst, 
aan een gelukkige wereld waarin de kunst als 

het hoogste geldt. Met God wordt een idee 
geïntroduceerd die zich in wezen aan elke 
esthetische uitdrukking onttrekt. In de mo
derne tijd zal het christendom uiteindelijk tot 
inzicht komen in zichzelf: de transcendentie 
van God zal blijken de transcendentie te zijn 
van het menselijke bewustzijn zelf, dat in 
staat is elke eindige bepaaldheid te denken als 
iets wat het zelf niet is, en dus te ‘negeren’. 
De kunst die ontstaat in dit tijdperk, waarin de 
kunst ‘op haar retour’ is, noemt Hegel “ro
mantisch”. Deze term slaat voor hem niet 
enkel op de culturele en artistieke beweging 
die op het einde van de 18de eeuw is ontstaan, 
maar omvat alle post-klassieke kunst. Essen
tieel voor de romantische kunst is dat ze wordt 
gedreven door het typisch christelijke “onge
lukkige bewustzijn” van een oneindig vrije 
subjectiviteit die haar vrijheid in geen enkele 
zintuiglijke, onvermijdelijk eindige vorm 
weerspiegeld ziet. Geen enkele vorm dringt 
zich nog op vanuit een geestelijke, innerlijke 
noodzaak, maar elke vorm, elk concreet thema 
heeft tegenover de vrije innerlijkheid van het 
subject iets toevalligs en willekeurigs. De 
eenheid tussen idee en verschijning die we
zenlijk is voor de kunst, wordt daarmee ont
bonden. De subjectiviteit voelt zich strikt 
genomen aan geen enkele concrete verschij
ning gebonden, maar juist vanuit die abstracte 
vrijheid kan zij alles tot onderwerp van kunst 
maken. ‘De hele voorraad van de kunstge
schiedenis’ heeft zij tot haarbeschikking; ook 
het meest banale of geringe kan zij in zijn 
kunst binnenbrengen, als zij het maar tot 
‘weerschijn’ van haar gemoed kan verheffen, 
als zij al die dingen maar tot haar voorstelling 
kan omtoveren.
Terwijl de uiterlijke wereld in zijn bonte 
verscheidenheid voor het eerst zijn intrede 
doet in de kunst, is er tegelijkertijd een ten
dens tot spiritualisering: de zware, tastbare 
materialiteit van de architectuur en de sculp
tuur maken plaats voor de ‘platheid’, de 
tweedimensionaliteit van de schilderkunst en 
de nog verder doorgedreven immaterialiteit 
van de muziek en de poëzie. Vooral in de 
poëzie treedt de kunst op den duur helemaal 
terug uit het element dat haar het meest eigen 
is: de zintuiglijke aanschouwing. Het woord 
wordt in extremis een transparant medium 
waarin het subject, zonder nog een uiterlijke 
voorstelling te behoeven, zichzelf denkt. 
Wanneer, zoals Hegel met een soort strenge 
melancholie zegt, “de poëzie van de voorstel
ling is overgegaan in het proza van het den
ken”, kan de kunst “niet langer onze hoogste 
geestelijke behoeften bevredigen”. Vanaf dat 
moment behoort zij in wezen tot het verleden. 
Zij overleeft nog slechts als een aangename, 
‘interessante’ vrijetijdsbesteding die ons her
innert aan schonere tijden waarin zij de meest 

eminente manifestatie was van het absolute 
als eenheid tussen idee en verschijning.

Rembrandt op zondag

De ‘doodsoorzaak’ van de kunst is in de 
“Phanomenologie des Geistes” en de 
Vorlesungen eenvoudig aan te wijzen: het 
moderne subject, bewust van zijn oneindige 
vrijheid, betreedt de scène van de geschiede-, 
nis. Dit subject leert zichzelf, in tegenstelling 
met de ‘schone individualiteit’ van de Grie
ken, niet primair kennen in een uiterlijke 
voorstelling van zichzelf, maar projecteert 
zich, vanuit de innerlijke zekerheid van zich
zelf, in allerlei voorstellingen, die tegenover 
die zekerheid in wezen 'onwezenlijk en voor
bijgaand’ blijven. Tussen idee en verschij
ning opent zich een gaping die niet meer door 
een verschijning, maar daarentegen enkel door 
de langzame opheffing van elke verschijning 
in het ‘pure denken’ van het zelfbewuste 
subject kan worden gedicht.
Wanneer men evenwel dichter inzoomt op 
Hegels Vorlesungen, dan merkt men dat dit 
sterven voor de kunst een zeer lastige, ja zelfs 
onmogelijke karwei is. Zo is het boeiend om 
te zien hoe de kunst in het proces van haar 
neergang nog verschillende hoogtepunten 
meemaakt, alsof haar agonie af en toe nog in 
een euforie omslaat. De 17de-eeuwse Hol
landse schilderkunst vormt tussen die 
euforische oprispingen een heel apart geval. 
De schilderkunst is voor Hegel het medium 
waarmee de ‘romantische’ kunstvorm aan
vangt, en kan daarom als het begin van het 
einde van de kunst worden beschouwd. Maar 
tegelijk is zij er, ondanks Hegel, een getuige
nis van dat dit einde geen einde neemt, en dat 
dit eindeloos einde zelfs het element bij uit
stek vormt van wat wij ‘kunst’ noemen.
Wat gebeurt er in de Hollandse schilder
kunst? Zij brengt het alledaagse, het ‘onbe
langrijke’, in de kunst binnen. Hegel houdt 
niet op te benadrukken dat geen enkel voor
werp of gebeurtenis hier te min wordt geacht 
om te worden voorgesteld. Zijn opsommin
gen zijn haast poëtisch: “fluweel, metaal- 
glans, licht, paarden, knechten, oude vrou
wen, boeren die uit stompjes van pijpen rook 
blazen, het glanzen van wijn in doorzichtige 
glazen, kerels in smerige jassen die met oude 
kaarten spelen; zulke en honderden andere 
voorwerpen...” Het genie van deze kunst is 
voor Hegel evenwel niet in de eerste plaats dat 
zij ons een gedetailleerd en levensecht beeld 
geeft van wat er zich toentertijd allemaal in de 
Hollandse burgerij en het volk afspeelde, 
maar dat de kunstenaar eender welke realiteit, 
ook die van zwetsende en kaartspelende dron
kelappen, kan omzetten in een zelf gecreëerde 
voorstelling, in iets dat ‘door de geest is 
geproduceerd’. De verf, waarmee de kunste
naar het leven in al zijn beweeglijkheid en 
vluchtigheid fixeert, is een zo dun en zacht 
element dat zij van de dingen nog enkel hun 
‘loutere schijnen’ overhoudt, en dit schijnen 
is niets anders dan de ‘weerschijn’ van de 
vrije geest die zich daarin voorstelt. De Hol
landse schilderkunst leidt ons binnen in de 
levendige werkelijkheid van het alledaagse, 
maar ze doet dit niet zonder alle draden door 
te knippen die onze zintuiglijke verlangens en 
interesses met die taferelen verbinden. Ont
daan van alle materiële eigenstandigheid, rest 
er van die bonte werkelijkheid niets anders 
dan het immateriële licht dat de subjectiviteit 
van de kunstenaar erop laat vallen. (Vandaar 
Hegels nadruk op alles wat glanst, schittert, 
oplicht in de Hollandse ‘genrestukken’.) 
In haar schilderkunst beleeft de Hollandse 
burgerij een onbekommerd genoegen aan de 
pure aanblik van de onuitputtelijke rijkdom 
aan verschijnselen die de uiterlijke wereld 
haar biedt, en van de zelfbevochten(reli- 
gieuze en politieke) vrijheid die haar de luxe 
verschaft de eigen levensstijl, zowel in zijn 
eerbare als in zijn meer onfrisse aspecten, op 
gelijkmoedige wijze te contempleren. Hegel 
doet lyrisch over de “trouwe, welgedane, 
gemoedelijke burgerlijkheid” die uit de doe
ken van mensen als Van Ostade, De Hoogh, 
Teniers en anderen spreekt. Hij heeft het over 
een “ideaal moment” in de geschiedenis van 
de mensheid. Wat we volgens hem hier mee
maken, is de “zondag van het leven”, waarin 
al het boosaardige dat nog om de hoek durft te 
komen kijken, in het komische wordt opge
lost.
Het is vreemd, eigenlijk unheimlich hoe de 
verscheurdheid die toch wezenlijk is voor de 
romantische kunstvorm, op deze schijnbaar 
eeuwige zondag volledig van het toneel is 
verdreven. Het pathos van het christelijke 
bewustzijn, dat zijn intuïtie van het oneindige 
slechts weerspiegeld ziet in een verzaking aan 
of een offer van de eindige dingen, of in de 
beklemtoning van hun gebrekkigheid, is hier 
tot rust gekomen. De subjectiviteit ervaart 
even geen tegenstelling meer tussen haar 
oneindige vrijheid en de eindige dingen die 
haar omringen, maar vindt er zichzelf daaren
tegen in terug, zij het dan enkel in hun ver-
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schijnen, dat de eigenlijke ‘inhoud’ van de 
schilderkunst wordt. Deze reductie, deze 
neutralisering van de materialiteit van de din
gen, is de enige manier waarop het bewustzijn 
hier zijn negativiteit uitoefent.

De taak van de ‘romantische’ schilderkunst 
bestaat er in de “voor zichzelf zijnde subjec
tiviteit” in een levendig tafereel voor te stel
len. Maar in de schilderkunst, die voor Hegel 
van nature aan een voorstelling van de uiter- 
lijke wereld gebonden blijft, is deze subjecti
viteit onbijzonder Ik, wat voor Hegel bete
kent dat het steeds gaat om een persoon die in 
een bepaalde handeling of situatie betrokken 
is. De pure innerlijkheid kan geen onderwerp 
van de schilderkunst zijn. Daarom beschouwt 
Hegel het zuivere portret, dat iemands inner- 
lijk louter door middel van gelaatstrekken en 
houding wil uitdrukken, als een in wezen 
onpicturaal genre. Het portret wil iets doen 
wat enkel de poëzie vermag, maar bereikt 
daarmee enkel dat de schilderkunst terugvalt 
naar het statische van de sculptuur.
Met deze artistotelische nadruk op het belang 
van de handeling, vergeet Hegel dat hij het 
wezenlijke van de schilderkunst zelf heeft 
bepaald als een poging de dingen te betrappen 
in hun aan alle materialiteit ontstegen schij
nen. De interesse in het voorgestelde wijkt 
terug ten voordele van de fascinatie voor de 
levendigheid, de ‘geestigheid’ van de voor
stelling. En vooral daar waar hij op het meest 
onbeduidende inzoomt, getuigt de schilder 
van zijn vermogen eender wat leven te kun
nen inblazen, en dus van zijn oneindige 
beweeglijkheid, zijn vrijheid. De bijzonder
heid van het verschijnende wordt opgeheven 
in de algemeenheid van het verschijnen zelf 
als weerschijn van de subjectiviteit.
Maar over die lege algemeenheid zelf, die de 
geest in staat stelt aan de voorstelling van 
eender wat genoegen te beleven, kan de schil
derkunst volgens Hegel niets zeggen. De 
onwezenlijke rust die de Hollandse ‘zondag 
van het leven’ beheerst, is inderdaad enkel 
mogelijk omdat hierover consequent wordt 
gezwegen. In wat men met Hegel een ‘ ‘slechte 
oneindigheid” kan noemen, blijft de aandacht 
van de geest gemoedelijk van het een naar het 
andere glijden, zonder dat hij stilstaat bij de 
“oneindige negativiteit” die deze verglijding 
mogelijk maakt. Zou hij daar wel bij stilstaan, 
dan zou zich binnen de zoete drukte van het 
zondagse leven een leegte openen, een gat in 
de scène van de voorstelling. Hegel laat dit gat 
in het schilderij niet toe. Daarom glijdt hij 
achteloos overhet portret heen. Daaromzwijgt 
hij over Rembrandt, over de ogen van Rem
brandt, hoewel hijzelf anderzijds genoeg aan
brengt opdat wij er niet over zouden zwijgen. 
Dat doet hij onder meer wanneer hij uitlegt 
hoe de klassieke sculptuur en de ‘romanti
sche’ kunst fundamenteel van elkaar ver
schillen wat de voorstelling van het oog, ‘de 
zetel van de ziel’, betreft.

Dat de kunst een vorm “bezielt”, zegt Hegel, 
betekent dat ze “alle punten van het zichtbare 
oppervlak van een gestalte tot oog transfor
meert”. Het kunstwerk is een "duizendogige 
argus”. In het ideale kunstwerk, de Griekse 
sculptuur, doorstraalt de geest als het ware 
alle aders van de godmenselijke gestalte. Maar 
door die alomtegenwoordigheid komt ze er 
niet aan toe zich in een bepaald punt, namelijk 
in de ogen, te concentreren. Het is daarom, 
meent Hegel, dat de Griekse sculpturen ons 
ondanks hun perfectie, deels koud laten: het 
ontbreekt hen aan een blik.
De ‘romantische’ kunstvorm overwint de 
'blikloosheid' van het klassieke. De geest 
gaat daar niet volledig op in een substantiële 
vorm, maar neemt zichzelf uit die vorm terug, 
om in die vorm de weerschijn van (die terug
name van) zichzelf achter te laten. De roman
tische subjectiviteit is niet pas in haar 
veruiterlijking bij zichzelf, maar is reeds in 
haar innerlijk voor zichzelf ontsloten, en ver
strooit zich vanuit deze ‘donkere plek’ in een 
uiterlijkheid die tegenover dit innerlijk weer
barstig blijft. Het is deze zelf-ontslotenheid, 
dit ‘innerlijke licht’, dat in de blik van de op 
het doek voorgestelde personen schijnt. Hegel 
denkt hierbij natuurlijk vooral aan religieuze, 
ridderlijke of wereldse karakters die in een 
dramatische handeling zijn verwikkeld. Hun 
gelaatstrekken en blik verraden hun zelfbe
wuste betrokkenheid bij het gebeuren. Zoals 
gezegd, vindt Hegel het portret dan ook een 
oneigenlijk genre; het behandelt immers een 
karakter dat bij geen enkele handeling of 
intrige betrokken is, een subject wiens blik op 
niets bepaalds gericht is. De geportretteerde is 
even enkel met zijn eigen voorstelling be
gaan. Een dergelijk ‘abstract voor-zichzelf- 
zijn’ kan voor Hegel geen onderwerp van de 
schilderkunst zijn. Toch zegt hij, zonder ver
der te specifiëren, dat in de romantische kunst
vorm de “innerlijkheid als zodanig zich voor 
zich in het ideële van de blik openbaart, en in 
een contrast tussen oog en lichaam durft te 
treden”.
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Zelfportret

Wat zou men samen met Hegel tegen hem in 
over het portret kunnen zeggen, meer bepaald 
over Rembrandts portretten die Hegel geen 
plaats kan geven in de Hollandse ‘zondag van 
het leven’? In Rembrandts late portretten, in 
deze ogen die ons aankijken, en onze eigen 
ogen voor onszelf openen, plooit de heldere 
zondag van de Hollandse schilderkunst zich 
terug op haar mogelijkheidsvoorwaarde, na
melijk die blik die in niets bepaalds belang 
meer stelt, die zich van alles heeft afgekeerd, 
en voor dewelke, zoals Jean Genet over Rem
brandt zegt, “de wereld nog van weinig ge
wicht is”. Het is een blik die de concrete 
materialiteit van de dingen, en alle waarde die 
daaraan vast hangt, ‘verniet’ om ze op te 
lossen in hun pure voorgesteld-zijn. 
Rembrandts ogen zijn de ogen van de schil
derkunst. Zij tonen vanuit welke donkere 
bron de heldere zondag zijn licht overal kan 
laten langsglijden: “de nacht van het pure 
zelfbewustzijn”, een nacht waarin alles nog 
slechts naglanst in zijn afwezigheid.
De dag blijkt gefundeerd in de nacht van de 
afwezigheid, de zuiverheid van de voorstel
ling in een negativiteit die elk voorgestelde 
negeert. In Rembrandts portretten breekt deze 
nacht, deze negativiteit binnen in de voorstel
ling. De ogen die ons aankijken, ontregelen 
de blik die langs het oppervlak van de dingen 
glijdt en het voorgestelde ‘karakter’ wil iden
tificeren. Rembrandt wordt vaak als een groot 
psycholoog beschouwd. Maar vreemd ge
noeg leidt zijn excessieve benadrukking van 
alle uiterlijke kenmerken die iemands gezicht 
zo onvervangbaar ‘eigen’ zijn, tot een deper
sonalisatie. In zijn Rembrandt wijst Genet er 
op dat hoe meer deze portretten het “karakte
ristieke” van iemand lijken vastte leggen, hoe 
duidelijker het wordt dat ze “verwijzen naar 
geen enkele persoon”. “Hoe meer ik ernaar 
keek, hoe minder die portretten naar iemand 
verwezen. Naar niemand.” (Genet cursiveert) 
De personen “vluchtten weg - allemaal - in 
een eindeloze vlucht”. Waaruit? Uit het veld 
van zichtbaarheid waaraan ze zijn overgele
verd. Deze zichtbaarheid vindt zijn grens in 
ogen die ons aankijken. Oog in oog met deze 
ogen slaat onze zondagse belangstelling voor 
de subtiele gevatheid van de psychologische 
schets om in een confrontatie met de leegte 
van een blik die van iedereen en niemand is. 
Volgens Genet ontneemt Rembrandt “zijn 
modellen het persoonlijke en de voorwerpen 
hun identificeerbare eigenschappen”. Van 
geen schilder is zo vaak beweerd dat bij hem 
het licht uit de donkere materialiteit van de 
dingen zelf lijkt te schijnen. In deze donkere 
glans vervaagt de betekenis of functie die ze 
hebben in het sociale circuit, en wat van ze 

rest, is haast nog enkel een onbepaalde aan
wezigheid. Ook is er reeds genoeg gezegd 
over de wijze waarop Rembrandt doordringt 
in de diepe zwaarte van het lichaam die alle 
tekens van ouderdom, ziekte, vermoeidheid 
enzovoort vertoont: het ‘bezielende’ van het 
karakter drukt slechts met grote moeite een 
stempel op de anonimiteit van het vlees, dat 
zich evenzeer op de rand van het onbepaalde 
bevindt als de dingen die het omringen. Deze 
onbepaalde maar onomstotelijke aanwezig
heid vat zich als het ware samen in de ogen, 
die ons vertellen dat er ‘daarbinnen’ iets of 
iemand is die deze onbepaaldheid leeft, er aan 
blootgesteld is als aan iets onvoorstelbaars. 
Het probleemloze behagen dat de Hollandse 
schilderkunst volgens Hegel schept in het 
'alles kunnen zien’, slaat in Rembrandts blik 
om in een afgrondelijk ‘enkel nog kunnen 
zien’ van wat geen substantie meer bezit, een 
zien zonder kijken want zonder intentie, zon
der bepaalde aandacht, een zien waarvan al
leen nog kan worden gezegd dat het zich niet 
aan zichzelf kan onttrekken. Het is wellicht 
zo’nblikdieGenet doorboorde toen hij in een 
derdeklascoupé van een trein even onwille
keurig in de ogen van een anonieme reiziger 
staarde. In die blik, zegt Genet - nog steeds in 
zijn Rembrandt - was die man volledig gelijk 
aan mezelf en ikzelf gelijk aan alle mensen. 
Deze gedachte bracht hem niet in een euforie 
omtrent de universele verbondenheid tussen 
alle mensen, eerder voelde hij angst voor die 
eentonige naaktheid die de blik van de ander 
op een onbewaakt moment in hem kon bloot
leggen.
In deze objectloze blik kan Hegels “nacht van 
het pure zelfbewustzijn” worden gelezen, als 
men maar weet dat het om een nacht gaat die 
niet aan zichzelf toekomt, om een soort slape
loze ‘onnacht’ die blijvend bezocht wordt 
door al die voorstellingen waarvan de be
paaldheid werd genegeerd. In deze nacht is 
het zelfbewustzijn geen substantieel Ik dat 
over zijn voorstellingen beschikt, maar een 
puur blootgesteld-zijn aan een betekenisloze 
uitwendigheid die zich aan elke voorstelling 
onttrekt. Het licht dat in Rembrandts donkere 
ogen straalt, is niet Hegels “geestelijke licht 
dat in zichzelf schijnt”. Het is niet de stralende 
dag die de geest in zichzelf ‘teruggenomen’ 
heeft en waarin hij bij zichzelf thuis is, maar 
het is de dag als een onontkoombaarheid 
waarin hij altijd buiten zichzelf is.

Het meisje met de museumvruchten

De moderne, ‘romantische’ schilderkunst is 
in Hegels Vorlesungen het moment waarop 
de kunst haar spiritualiseringsproces, en dus 

haar stervensproces inzet. De zintuiglijke 
voorstelling, het element waarin de kunst zich 
wezenlijk beweegt, verliest haar vanzelfspre

kendheid. Hegel lichtelijk forcerend kan men 
stellen dat deze tendens zich het meest duide
lijk doorzet in het portret. In de ogen van het 
portret opent zich de “nacht van de wereld”: 
de “oneindige negativiteit” van een subject 
dat de wereld als het ware volledig tot zijn 
schijnen heeft teruggebracht, van een pure 
blik zonder substantie. Maar dit betekent niet 
dat het licht, dat in deze blik schijnt, zijn bron 
heeft in een puur ‘binnen’ dat het ‘buiten’ 
volledig in zichzelf heeft verteerd. Wat in 
deze in ‘zichzelf verzonken blik van het 
portret juist schijnt, is een pure uitwendigheid, 
een uitwendigheid die juist omdat hij zo leeg 
is onontwijkbaar is. Anders gezegd: in 
Rembrandts ogen slaagt de kunst er niet in te 
sterven, en uit deze onmogelijkheid te sterven 
wordt zij geboren. Vöör die ervaring van haar 
mogelijk einde, van haar dreigende uitputting 
bestond zij nog niet als (‘autonome’) kunst - 
toen was zij nog religie.
Hegel nodigt ons uit de vreemde geboorte van 
de kunst te lezen in Rembrandts ogen, omdat 
hijzelf in zijn Phanomenologie de kunst in 
een fragment van een woestijnachtige schoon
heid effectief in een oog doet sterven én 
geboren worden, doet geboren worden in zijn 
sterven - en wel in het stralende oog van een 
meisje... Dit meisje (zie bladzijde 1) mar
keert hier de reeds kort geschetste overgang 
van de "kunstreligie" naar de “geopenbaarde 
religie”, dat wil zeggen van een fase waarin de 
kunst nog het substantiële van de zedelijke 
gemeenschap incarneerde, naar een fase 
waarin de kunst ‘alleen nog maar kunst’ is: 
een loutere voorstelling die voor het subject 
nietlangerbindendis. Maar, suggereert Hegel, 
deze niet-bindende, ‘vrijblijvende’ voorstel- 
ling is van een hoger gehalte dan de substantie 
die daarin verdwenen is. Hoe dit te begrijpen? 
De teloorgang van de kunstreligie gaat ge
paard met het tragische besef ‘dat God gestor
ven is’ en de daarbij horende nihilistische 
gestemdheid. Het moderne, individualistische 
subject herkent zich niet meer in de gemeen
schap als in een stabiele objectieve substantie 
die hem als subject constitueert. De artistieke 
voorstellingen en de cultische praktijken van 
de kunstreligie, die deze substantie incar
neerden, boezemen geen vertrouwen meer in. 
De religieuze beelden, zegt Hegel, zijn nu 
“lijken waaraan.de levenschenkende ziel 
ontvloden is”; aan de hymnes wordt geen 
geloof meer geschonken; de rites spreken ons 
niet meer aan. Maar dit ongeloof laat een 
leegte achter. Het moderne subject, dat tegen
over de cultische en beeldende uitingen van 
de religie een sceptische of ironische houding 
aanneemt, valt op zichzelf terug en ontdekt in 
zichzelf slechts een lege, abstracte subjectivi
teit. In dit “ongelukkig bewustzijn” komen de 
moderne scepsis en ironie tot zelfbewustzijn: 
het subject beseft dat het zonder die hele 
santekraam waaraan het onmogelijk nog ge
loof kan hechten, eigenlijk niets is. Het is 
vanuit dit zelfkritische bewustzijn van de 
moderne kritische geest dat zich de onvermij
delijkheid van zoiets als ‘kunst’ opdringt, 
namelijk een kunst die de religie overleeft.
Het subject dat de religie achter zich heeft 
gelaten, trekt zich niet zomaar uit haar voor
stellingen terug in een zelfbewustzijn dat 
zichzelf genoeg is. Het blijft zich vreemd 
genoeg ‘interesseren’ voor de artistieke uitin
gen van de religie, hoewel de ‘geest’ er uit 
weg is. Deze uitingen zijn voortaan nog louter 
“werken van de muze”: kunstwerken. Ze ver
schijnen als “van de bomen afgebroken vruch
ten”, losgemaakt van de hele zedelijke en 
cultische wereld waaruit ze ooit opbloeiden. 
Deze dode vruchten bevatten geen werkelijk
heid meer, maar slechts de ‘ ‘verhulde herinne
ring” eraan.
Is kunst volgens Hegel dan enkel iets voor het 
nostalgische, verlichte individu, dat inziet dat 
de Verlichting niet alles is en zich daarom 
vasthoudt aan de lege omhulsels van het 
voorbije? Het is inderdaad zo dat de werken 
van de muze voor Hegel niet iets substantieels 
voortbrengen, maar slechts een lege 
uiterlijkheid. Ze bezitten geen werkelijkheid 
meer buiten het gegeven dat ze door een 
zelfbewust subject worden voorgesteld. Het 
gebrek aan werkelijke inleving, aan vitale 
identificatie met een substantie waarmee de 
identiteit staat en valt, wordt gecompenseerd 
door de voorstelling, de uitholling van de 
cultische context door de tentoonstelling in 
het museum. Waarvoor we niet meer kunnen 
knielen, daar kunnen we alleen nog naar 
kijken.
Maar toch contempleert de moderne 
beschouwer in de kunst meer dan een onher
stelbaar verlies. Er is namelijk het meisje. Het 
is dit meisje in wier handen de levendige 
voortbrengels van de kunstreligie veranderen 

in werken van de muze. Maar dit meisje, zegt 
Hegel, is mèèr dan al deze “dode vruchten” 
die het aanbiedt. Doordemanierwaaropzij ze 
“in de straal van haar zelfbewuste oog en haar
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aanbiedende gebaar” samenbrengt, blaast zij 
ze een nieuw leven in, en dit leven, waarin zij 
als het ware hun dood overleven, wordt door 
Hegel van meer waarde geacht dan de hele, 
zedelijke, religieuze werkelijkheid die men 
daarin steeds kan proberen te achterhalen.
Dit meisje is een ambigue verschijning. Ener
zijds wordt zij ontegenzeggelijk gepresen
teerd als de motor van de dialectiek die met 
omslachtige maar zelfzekere tred op het einde 
van de kunst en dus op de triomf van het pure 
denken, de filosofie afstevent. In dat “zelfbe
wust oog” van haar verzamelen zich alle 
gestalten die de kunstreligie ooit heeft aange
nomen. Zo begrepen is haar kolossale 
herinneringsarbeid die van Hegels systeem 
zelf, waarin de herinnering een ‘her-innering’ 
(Er-innerung) is, dat wil zeggen een 
verinnerlijking van alle uiterlijke verschijn
selen in het begrip. De overstap van de kunst 
uit het domein van de religieuze gemeen
schap naar het domein van de pure voorstel
ling, betekent dat ze zich, voorbij elk geloof 
en vertrouwen, aanbiedt om eindelijk te wor
den begrepen.
Maar anderzijds wijst alles erop dat dit meisje 
niet zomaar de werken van de muze wil 
reduceren tot voorlopig nog uiterlijke, dode 
uitingen van het zelfbewuste leven van de 
geest. De straal van haar oog en de gratie van 
haar vrijgevig gebaar verlenen de zintuiglijke 
verschijningen juist glans in hun geestloosheid, 
in hun dode uiterlijkheid. “Het meisje is mèèr 
dan de vruchten die zij aanbiedt”, dat wil 
zeggen meer dan de idee of de geest die daarin 
is voorgesteld, en wel hun voorstelling ‘zelf, 
hun aanbieding, hun gave, het gegeven dat ze 
nog kunnen verschijnen ook als we er ons 
niets meer kunnen of willen bij voorstellen. 
Wat zich in het stralende oog van het meisje 
toont, is derhalve geen autonome, in zichzelf 
schijnende innerlijkheid, maar het soevereine 
geopend-zijn op een pure uitwendigheid. Het 
is dus niet waar dat, zoals bijvoorbeeld Jan 
Patocka beweert, in de kunst de mens zich 
bevestigt als onvervreemdbaar tegenover de 
intrusie van de exterioriteit. Niet dat de kunst 
met enthousiasme al het uitwendige aangrijpt, 
maar wel staat zij stil bij het gegrepen-zijn 
door een uitwendigheid die zich niet laat 
thuisbrengen, een ‘buiten’ dat in geen geest, 
geen ‘binnen’ verankerd is, niet in een God, 
maar ook niet in een mens.
Het vertrouwen dat de voorstellingen van de 
kunstreligie opwekten, was gegrond in het 
geloof dat daarin een geest of geesten werk
zaam zijn die onafhankelijk van de mens 
bestaan. De ‘dood van God’ houdt in dat deze 
uitwendigheid wordt ‘onttoverd’. Onvermij
delijk wordt deze onttovering steeds weer 
dialectisch-humanistischbegrepen: de ‘kunst
religie’ als een vervreemdende objectivering 
van een vrij subject dat daarin eindelijk eens 
zijn werk moet leren zien. Het samenbrengen 
van de produkten van allerlei volkeren en 
religies in de universele, abstracte ruimte van 
het museum is dan een voorbereiding op zo’ n 
toeëigening. Maar Hegels meisje, dat inder
daad als de “bewaakster van het museum” 
(Nancy) getypeerd kan worden, nodigt ons 
ook uit tot een andere lezing. De ‘verinner
lijking’ of ‘vergeestelijking’ die men vaak 
verbindt met het museale kunstgenieten, blijkt 
juist de ervaring bij uitstek te zijn van de 
onmogelijkheid van een geslaagde interiori- 
sering, van een geslaagde consumptie van 
Gods lijk.
‘God’ is steeds een truc geweest om in een 
voorstelling de vreemde, naamloze uitwen
digheid, waaraan de mens is blootgesteld, te 
bezweren. Het schrappen van die naam heeft 
die uitwendigheid uiteraard niet menselijker, 
herkenbaarder gemaakt, en houdt dus, on
danks de noodzaak van zo’n schrapping, 
weinig belofte in. De kunst, zoals Hegel die 
als een wees uit de kunstreligie laat geboren 
worden, maakt geen korte metten met God, 
maar houdt vast aan de ontledigde uiterlijkheid 
van zijn voorstelling. Het meisje doet wel een 
beetje alsof, maar zij zet al bij al het ongeluk
kig bewustzijn omtrent de dood van God niet 
om in een humanistisch zelfbewustzijn, maar 
eerder in het genot aan die geestloze 
uitwendigheid waarin Hij blijft sterven. De 
kunst ‘ontmaskert’ de (kunst)religie niet. Zij 
probeert evenmin de levende, ‘authentieke’, 
uiteindelijk ‘diep humane’ betekenis achter 
de voorstellingen van de religie door een 
herinneringsarbeid te redden, maar behandelt 
die voorstellingen als ‘pure’ voorstellingen, 
namelijk als sporen, restanten zonder 
verankering.

Hegels meisje houdt zich op “in het hart van 
de dood van God” (Nancy). Haar ogen zijn de 
donkere nacht waarin de geïntegreerde kos
mos van de kunstreligie ondergaat, maar deze 
nacht is, ondanks de schijn van het tegendeel, 
niet zomaar de dialectische, christelijke nacht 
van God waaruit de dag van de Nieuwe Mens, 
de God-mens kan verrijzen. Het gaat om een 
onwezenlijk heldere nacht die eigenlijk niets 
anders dan de dag zelf is, maar dan niet de dag

Gerhard Richter

Betty, 1988

als een vertrouwde ruimte, maar als een 
vreemde uitwendigheid waaruit geen ont
snappen mogelijk is. In deze dag verdwijnen 
alle voorstellingen zonder te verdwijnen. Ze 
gaan ‘ten onder’, maar dan in de materialiteit 
van hun verschijnen, hun ongevraagd opdui
ken, hun eeuwige wederkeer, hun anoniem, 
onmenselijk rondspoken. Slechts voorstel
lingen van zo’n bedenkelijk allooi kunnen 
ons vervullen van die vreugde die op niets 
hoopt, niets verlangt.

De onsterfelijke dood van de kunst

Het verlangen van een bepaalde avant-garde 
is geweest aan de grond van de voorstelling te 
raken, aan een realiteit (de drift, het affect, de 
perceptie, het object, het concept, enzovoort) 
waarop de voorstelling uiteindelijk zou terug
gaan. Haar ervaring is daarentegen geweest 
dat deze grond terugwijkt, dat de voorstelling 
iets onophefbaars is dat doorheen haar meest 
extreme negaties blijft terugkeren. Voor zo
ver de kunst van deze eeuw voor deze erva
ring openstond, kan gesteld worden dat ze al 
altijd ‘postmodern’ is geweest.
Openstaan voor de ‘terugwijking van de 
grond’ hoeft geenszins in te houden dat aan de 
passie voor de grond, voor het absoluut reële, 
wordt verzaakt. Dit zou inhouden dat men 
vervalt in een steriele, vulgair postmoderne 
intelligentie die een ‘ironisch’ genoegen schept 
in de parade van als onwezenlijk doorziene 
voorstellingen, zonder dat de obscure ge
hechtheid van de intelligentie aan deze 
onwezenlijkheid aan de orde wordt gesteld. 
Dat de voorstelling onomzeilbaar is, kan dan 
ook geen vrijbrief zijn om zich in haar te 
nestelen, noch door haar in alle richtingen uit 
te waaieren, noch door haar in zichzelf dicht 
te laten vallen, haar ‘uit te zuiveren’. De 
voorstelling is steeds het restant van een 
gerateerde ontmoeting met iets anders dan 
zichzelf, en het is in de assumptie van dit 
restkarakter dat ze verschijnt als doorspookt 
door een onvoorstelbare uitwendigheid.
De voorstelling is voor Hegel dat dunne, 
‘substantieloze’ elementwaarindekunststerft, 
waarin ze verijlt tot het voorwerp van een 
roerloze, museale contemplatie zonder reli
gieuze, cultische of feestelijke inbedding. Het 
subject van deze contemplatie is idealiter een 
individu zonder religie, zonder volk, zonder 
specifieke cultuur, een ‘man zonder eigen
schappen’ . In de Vorlesungen is het de schil

derkunst die de kunst losweekt van elke alge
meen als noodzakelijk erkende inhoud, om
dat zij door haar in vergelijking met de archi
tectuur en de sculptuur enorm flexibele plas
ticiteit eender wat in de ‘zondag’ van de 
voorstelling kan binnensleuren. In Rem
brandts portretten slaat dit zondagse genoe
gen in het ’eender wat’ evenwel om in de 
fascinatie voor een anonieme presentie. Het 
licht dat schijnt in de ogen van het moderne, 
‘tot zichzelf gekomen ’ subj eet blijkt niemands 
licht te zijn, afkomstig van een niet- 
subjectiveerbare uitwendigheid. De heldere 
nacht in Rembrandts ogen is de dood waaruit 
de kunst wordt geboren, net zoals het “zelfbe
wuste oog” van het meisje ons de kunst, 
waarin het hart van de gemeenschap niet 
langer klopt, (terug)schenkt als een dode 
uiterlijkheid, een voorstelling zonder voorge
stelde, dat wil zeggen een voorstelling die ons 
niet zozeer iets wil laten zien, maar ons wil 
laten ‘zien’ wat er gebeurt wanneer men iets 
ziet...

De avant-gardistische poging om aan het 
museaal, contemplatief karakter van de bur
gerlijke kunst te ontsnappen, ging gepaard 
met het verlangen de schilderkunst achter 
zich te laten. Er werd overgestapt naar envi
ronment, performance, object- en installatie- 
kunst, enzovoort, of men leek het voorstel- 
lingskarakter van de schilderkunst zelf te 
willen neutraliseren door haar te herleiden tot 
haar ‘elementaire’ materiële condities. De 
ervaring van de ‘fundamentele’ schilderkunst 
is evenwel geweest dat zij niet zozeer het 
einde van de voorstelling aankondigde, maar 
eerder aan de materialiteit van de voorstelling 
wilde raken, namelijk aan het geheim van 
haar irruptie, aan datgene wat ‘minimaal’ 
nodig is Opdat iets als een voorstelling, 
onderscheidbaar van de ‘realiteit’, herken
baar is. Door zich zo eindeloos over haar 
eigen grenzen te buigen constitueerde de schil
derkunst zich niet tot een 'autoreferentieel' 
object, maar affirmeerde ze zich als het spoor, 
het fragment van een terugwijkende aanwe
zigheid.
De avant-gardistische droom het burgerlijke 
tijdperk van de voorstelling af te sluiten en de 
tamst een substantie te verschaffen die ze ooit 
onder de hoede van de religie had, is uit
gedroomd. Dit kan evenwel slechts voor zeer 
simpele geesten een reden zijn om terug te 
keren naar de ‘goede oude schilderkunst’. 

Wat we sinds geruime tijd wel op een serieus 
niveau meemaken is dat de schilderkunst niet 
alleen zelf stilstaat bij haar eigen overleven, 
maar dat ze ook binnen kunst met een instal
latie- of ‘mixed media’-karakter, heimelijk 
opduikt als de ultieme referent. Dit betekent 
niet dat we de schilderkunst uiteindelijk, na al 
die ontluisteringen, als het onwrikbare para
digma moeten erkennen waarbinnen de kunst 
zich beweegt, maar wel dat ze, net als het 
museum, het element is waardoor de kunst 
geobsedeerd is als door haar eigen dode ge
boorte. Het lijkt alsof het nodig geweest is dat 
de schilderkunst talloze keren is ondermijnd 
en doodverklaard opdat ze vandaag zou kun
nen verschijnen als allegorie van de kunst, 
namelijk als een allegorie voor de persistentie 
van de voorstelling, maar dan een voorstel
ling die op geen betekenis, zin, beeld, idee - zij 
het van goddelijke of menselijke oorsprong - 
teruggaat, enkel op het raadsel dat, als al die 
zaken er niet meer zij n, er nog steeds iets is dat 
verschijnt: het verschijnen ‘zelf. Dit ver
schijnen ‘zelf is natuurlijk onvoorzichtig 
gezegd. Het verschijnen heeft immers geen 
‘zelf waarvan men de aanwezigheid zou 
kunnen vaststellen, maar toont zich slechts 
door zich aan deze of gene voorstelling vast te 
hechten, daarmee de betekenis van die voor
stelling opschortend.
Met de schilderkunst als referent wordt de 
kunst een allegorie van zichzelf. De preoccu
patie van de hedendaagse kunst met het ka
der, de ruimte, het museum, metdepresentatie- 
condities in het algemeen, ware steriel als het 
enkel zou gaan om de ‘institutionele kritiek’ 
waar het instituut zo van houdt. De kunst 
reflecteert eindeloos in zichzelf de materiële 
en symbolische context van haar verschijnen 
omdat zij ‘weef dat dit verschijnen geen 
grond buiten zichzelf meer heeft. Sinds zij 
geen levende vrucht meer is aan de boom van 
de religie, doet ze - afgezien van regressieve 
pogingen tot herbegronding - niets anders dan 
deze grond opbreken en aan het verschuiven 
brengen. De kunst is pas ‘lucide’, zij straalt 
pas in het oog van het meisje dat weet dat de 
kunst enkel in haar einde leeft. Daarom kan zij 
zich niet zomaar willen losmaken van haar 
burgerlijke, museale context, maar moet zij 
deze context telkens weer in zichzelf naar 
binnen plooien. Pas door het museum, het 
kader, de schilderkunst te incorporeren als het 
mortuarium waarin zij is geboren, leeft zij 
verder. Juist zo’n incorporatie is voor de 
kunst de manier om deze ‘levenloze’ elemen
ten niet zomaar voor lief te nemen. Verre van 
ze dankbaar te gebruiken als instrumenten die 
haar alsnog een plaats geven (alsof het ladders 
waren die zij achter zich kon weggooien), 
spiegelt de kunst ze veelvuldig terug als alle
gorieën vooreen aanwezigheid die geen plaats 
meer heeft of kan hebben, een aanwezigheid 
zonder wereld, die evenwel niets anders is 
dan de aanwezigheid van de wereld, maar dan 
bevrijd van de fictie iemands wereld te zijn. 
Hegels meisje is in die zin de allegorie bij 
uitstek van de moderne kunst, of beter: van de 
‘kunst’ als moderne idee: in haar vrijgevig 
gebaar, in de straal van haar oog begint de 
kunst te leven - als dode, wortelloze vrucht. 
De kunst kan niet anders dan deze dode 
geboorte in zichzelf herhalen. In zo’n herha
ling blijkt de kunst, die altijd weer in de 
verleiding komt een zinstichtend, 'wereld- 
ontwerpend’ gebeuren te zijn, gegrond in een 
grondeloze fascinatie.

Frank Vande Veire

Noot

Over Hegels meisje heeft Jean-Luc Nancy het 
uitgebreid in zijn “Portrait de l’art en jeune 
fille” (in: “Le poids d’une pensée ”, Québec- 
Grenoble, 1991) en in “La jeune fille qui 
succède au Muses” (in: “Les Muses”, Paris, 
1994). Mijn hele tekst is trouwens in hoge 
mate schatplichtig aan Nancy’s Hegel-lec- 
tuur.

Het citaat op de eerste bladzijde komt uit 
Hegels “Phdnomenologie des Geistes” 
(Suhrkamp, Frankfurt a/M, 1973, pp. 547- 
548). Het beeld op de eerste bladzijde is een 
vrije interpretatie van het “gris moyen” 
van Daniel Walravens.
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Un elefante si sbaglia enormemente
De 46ste Biënnale van Venetië
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Venetië, de Giardini

“Denn was ist das ganze Bildungsgut wert, 
wenn uns nicht eben Erfahrung mit ihm 
verbindet?”
Walter Benjamin

I.

Instituties gaan niet ten onder door gebrek 
aan betekenis, maar bezwijken alleen als het 
hen ontbreekt aan geld. De Biënnale van 
Venetië bestaat nog steeds, zij viert dit jaar 
zelfs haar honderdjarige bestaan. Ondanks 
de voortdurende kritiek op haar achterhaalde 
téntoonstellingsconcept houdt zij zich 
schaamteloos staande. Als een woekerende 
plant heeft zij zich in de afgelopen decennia 
over de stad verbreid. Vanuit de Giardini, 
het park met de nationale paviljoenen waar 
oorspronkelijk het leeuwedeel van de mani
festatie was ondergebracht, heeft zij cen
traal gelegen plekken in de buurt van San 
Marco aan haar territorium toegevoegd. Ze 
is binnengedrongen in publieke gebouwen: 
musea, kerken, palazzi,... Zelfs op straat en 
op het water roert zij zich. De 46ste Biënnale 
van Venetië is een optelsom van kunst- 
presentaties die plaatsvinden in de met sen
timent en nationaal prestige beladen pavil
joenen die vanaf 1895 in de Giardini zijn 
gebouwd, en tentoonstellingen op allerlei 
plekken die iets meer bij het dagelijkse 
leven in Venetië lijken aan te sluiten. In een 
parkeergarage bijvoorbeeld is een tentoon
stelling met werk van jonge kunstenaars 
ingericht, doorheen de stad zijn op de kade 
sculpturen van Mark di Suvero neergepoot, 
op het water voor San Marco drijft een met 
de tijd veranderend kunstwerk van Danielle 
Graffin. ‘s Avonds - althans tijdens de pers
dagen - vaart er een boot waarop onder 
auspiciën van het kunstencentrum Le 
Fresnoy uit Tourcoing videofilms worden 
vertoond van kunstenaars zoals Michael 
Snow, Alain Fleischer en Thierry Kuntzel, 
die werken hebben gemaakt op basis van 
een ééndagsbezoek aan Venetië, en ‘s nachts 
kan je in het door kleurige dia-projecties 
beschenen decor van Club Berlin - een dis

cotheek waar kunstenaars van de Berlijnse 
scène huishouden - een door Marina 
Abramovic gepatenteerd drankje consume
ren.
De spectaculaire groei van de Biënnale kan 
voor een deel verklaard worden door de wet 
van de stimulerende achterstand. Onvrede 
over de verstarde structuur waarbinnen de 
tentoonstelling traditioneel tot stand kwam, 
een door allerlei lokale en nationale belan
gen bepaald evenwicht, leidde ertoe dat 
vanaf ±1970 in versneld tempo alternatie
ven werden bedacht en gerealiseerd buiten 
de pastorale setting van de Giardini. The
matische exposities en tentoonstellmgs- 
experimenten op soms bizarre plekken ver
anderden de Biënnale van een manifestatie 
met een duidelijk te localiseren zwaartepunt 
in een versplinterd evenement. Het centraal 
perspectief maakte plaats voor de caleido
scopische blik, zeker sinds in 1980 op voor
stel van Harald Szeemann voor het eerst de 
tentoonstelling voor jonge kunst, “Aperto ", 
plaatsvond in de rauwe ruimte van een voor
malige touwslagerij.
Door een krachtig inhaalmaneuver ontpopte 
de Biënnale zich dus toch als een echte 
hedendaagse manifestatie. Het verlangen 
naar een context waar de geschiedenis van 
de Biënnale minder voelbaar zou zijn, en 
waar de vitaliteit van de kunst niet door 
(cultuur politieke scenario’s beknot zou 
worden, werd echter door de realiteit inge
haald. De uitbraak uit de Giardini werd 
ingezet op een moment van ingrijpende 
veranderingen in het algehele kunstklimaat. 
Met de keus voor bijzondere locaties in de 
stad, de introductie van concepten die wa
ren gebaseerd op actuele problematieken, 
en een rigoureuze schaalvergroting, kwam 
de Biënnale tegemoet aan eisen die in het 
tijdperk van het massatoerisme aan een grote 
kunstmanifestatie worden gesteld. De 
Biënnale profileerde zich, kortom, als spek
takel: een in een fraai decor gesitueerde 
klucht, met in de hoofdrol de hedendaagse 
kunst.
Met de cultivering van haar verschijnings

vorm - groots, avontuurlijk, een tentoon
stelling waar je het nieuwste van het nieuwe 
mee kunt pikken - speelt de Biënnale in op 
de wensen van de media en op de ongedu
rige toeristische blik. Zoveel aandacht voor 
het uiterlijk gaat allicht ten koste van het 
innerlijk. Hoewel zich de afgelopen jaren 
vaak een opvallend contrast voordeed ms- 
sen de bezadigde presentaties in de Giardini 
en de hyperactieve sfeer elders in de stad, is 
het effect van de Biënnale op haar onderde
len nivellerend. De oude en nieuwe structu
ren zijn in elkaar verward geraakt. Je kan in 
de stad bij voorbeeld almeerderejaren groeps
tentoonstellingen bezoeken die op natio
nale, leest zijn geschoeid, terwijl in de 
Giardini, denk aan het Oostenrijkse pavil
joen, presentaties plaatsvinden waar de geest 
van een internationaal avant-gardisme rond
waart. Dit gegeven illustreert op ironische 
wijze dat de Biënnale, meer dan een verhaal 
over kunst, een verhaal is over het uitbaten 
van een tentoonstellingsstructuur. Het be
wijst dat de manifestatie tendeert naar 
entropie, iets wat zij gemeen heeft met die 
andere grote tentoonstelling, de Documenta.

II-
Het is zinvol om bij de analyse van een 
grootschalige kunstmanifestatie als de 
Biënnale van Venetië onderscheid te maken 
tussen de betekenis van het evenement in 
relatie tot ontwikkelingen in onze cultuur, 
en de betekenis van het evenement per se. 
Specifieke onderdelen van een manifestatie 
blijken soms ter plekke als dermate bijzon
der tè worden ervaren dat ze beslissend zijn 
voor de herinnering aan het geheel. De 
Biënnale van 1976 bijvoorbeeld leeft voort 
in de overlevering van de tentoonstelling 
die Joseph Beuys in het Duitse paviljoen 
inrichtte. Zijn “Strafienbahhhaltestelle" 
maakte grote indruk. De herinnering aan 
een kunstmanifestatie kan ook worden ge
domineerd door externe factoren. Zo wordt 
in historische overzichten van de Biënnale 
altijd een plaats vrijgehouden voor het jaar 

1968, toen studentenprotest ertoe leidde dat 
het evenement afgelast werd. Foto’ s geven 
ons nog een beeld van het toenmalige ver
zet. Jongelui met spandoeken staan bij San 
Marco, verwikkeld in schermutselingen met 
burgers en politie. Het resultaat van hun 
protest was onthutsend. De ontmanteling 
van een miljoenen verslindend kunst- 
apparaat weerspiegelde het failliet van de 
gevestigde orde. De symboliek kon nie
mand ontgaan. Welke saillante uitspraken 
kunnen wij doen over de 46ste Biënnale van 
Venetië?
1. Representatie is geen issue. Afgezien van 
de weigering van de Griekse kunstenaar 
Takis om deel te nemen aan de Biënnale (en 
de hermetische sluiting van het paviljoen 
die daarvan het gevolg was), zijn er dit jaar 
geen tentoonstellingen waarin de proble
matiek van de nationale afvaardiging wordt 
aangekaart. Het Duitse paviljoen bijvoor
beeld heeft een traditie van presentaties 
waarin een kritisch standpunt over de Duitse 
cultuur en geschiedenis werd ingenomen. 
In 1990 ontmantelde Reinhard Mucha zijn 
atelier, verzaagde de houten vloer en expo
seerde deze achter glas, in quasi schrijnen 
die van plint tot plafond de wanden van een 
duistere, in het paviljoen geconstrueerde 
binnenruimte bedekten ( “Das Deutschland- 
gerat”). Zijn tentoonstelling was een state
ment over de terneerdrukkende kracht van 
een systeem dat het individu en diens uitin
gen ondergeschikt maakt aan de collectieve 
prestatie. Drie jaar later liet Hans Haacke de 
marmeren vloer van het paviljoen uitbre
ken. Naast de ingang bracht hij een uit
vergrote foto aan van het bezoek van Hitler 
aan de Biënnale vlak voor het uitbreken van 
de laatste Wereldoorlog (“Germania”, 
1993).
Op de 46ste Biënnale ondervragen alleen de 
Russische en Israëlische kunstenaars de 
specifieke culturele context waarin ze werk
zaam zijn. Ondanks de door hen aan de orde 
gestelde problematiek is de toon van de 
presentaties eerder licht, bijna opgeruimd. 
Bij het betreden van het Russische pavil-
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Het Russische paviljoen 
(de amateur-fluiter uit Volokolamsk)

joen, hoor je een opname uit 1932 van Ivan 
Fadeev, amateur-fluiter uit Volokolamsk, 
die enthousiast een lied van Tsjaikovski 
fluit. Verder herbergt het paviljoen een ver
zameling documenten die een beeld geven 
van de moeizame dagelijkse praktijk van 
kunstenaars en kunstinitiatieven in Rusland. 
Een film laat de afbraak van gebouwen rond 
een plein in het centrum van Moskou zien en 
er wordt een inzamelingsactie gehouden ten 
behoeve van het culturele leven in het Rus
land van morgen. Het Israëlische paviljoen 
huisvest gedurende de Biënnale het archief 
van de nationale bibliotheek te Jeruzalem, 
en vanuit dat gegeven - denk ook aan de 
Joodse traditie, waarin het Woord vooraf
gaat aan het Beeld - hebben drie kunstenaars 
werken gemaakt. Een van hen, David Gross
man, verzendt,om de zoveel dagen berich
ten per fax waarin hij fictieve personages 
beschrijft die in Venetië rondlopen.
Uit deze extraverte en in zekere zin optimis
tische presentaties blijkt dat Rusland en 
Israël de Biënnale als uitdaging hebben er
varen. Van veel andere landen kan je dat 
niet zeggen. Menige tentoonstelling in de 
Giardini is in zichzelf gekeerd, bijvoor
beeld het paviljoen van België (Didier 
Vermeiren), Engeland (Leon Kossoff), Po
len (Roman Opalka), .,. Dat een kunstenaar 
volledig voorbij kan gaan aan wat zich zoal 
buiten zijn blikveld afspeelt, blijkt in het 
Franse paviljoen' César exposeert hier, 
gesponsord door Citroën, een reusachtige 
kubus van ineengeperste auto’s, en hij heeft 
platgeslagen exemplaren als Schilderijen aan 
de wand gehangen. De tentoonstelling is 
eën anachronisme. Muren zijn gevallen, 
naties zijn ontbonden, maar César heeft van 
dit alles niets gezien, en richt onverstoor
baar een monument op voor zijn kunst.
2. De Biënnale staat haaks op de menselijke 
maat. Achille Bonito Oliva, in 1993 com
missaris van de Biënnale, heeft plaats ge
maakt voor de Franse kunsthistoricus Jean 
Clair, die voor deze Biënnale een tentoon
stelling samenstelde over de Weergave van 
het menselijke lichaam en vooral het gelaat 
in de kunst, de fotografie en de wetenschap 
van deze eeuw. Van iemand die stelling 
neemt in een actuele discussie - van borrel
tafel tot salon werd de afgelopen jaren ge
sproken over the body - verwacht je een 
visie op de lichamelijke ervaring van kunst
werken. Maar “Identità e Alterità” is een 
encyclopedisch ovérzicht in de Franse tra
ditie. De tentoonstelling is informatief, niet 
evocatief. Een overdaad van kunstwerken, 
afgietsels, foto’s, etcetera is dicht op elkaar 
gepropt in de zalen van het Palazzo Grassi. 
Door ruimtegebrek zijn intieme momenten 
vrijwel uitgesloten, en dat is jammer voor de 
mooie kunstwerken van Giacometti, Philip 
Guston, Francis Bacon, Lucian Freud, 
Louise Bourgeois en anderen.
De structuur van Clairs tentoonstelling doet 
denken aan de opzet van het gemiddelde 
MTV-programma. Een opdringerige 
beeldenstroom overspoelt elke aanzet tot 
stilte. Het is een teken des tijds. In Palazzo 
Grassi ontbreekt ruimte in de zalen, maar er 
ontbreekt ook ruimte in de geëxposeerde 
beelden, rondom de menselijke figuur. Het 
is typerend dat de fotowerken van Jeff Wall, 
beelden van de mens in zijn omgeving, of, 
sterker, van de mens die worstelt met zijn 
omgeving, hier niet worden getoond, Door 
de veronachtzaming van die contextuele 
factor bevestigt de tentoonstelling terloops 
het cliché van het lichaam als stom object. 
De rigide academische opzet maakt dat ook 
deze tentoonstelling in zichzelf gekeerd is. 
Niettemin zijn er bijzondere momenten. In 
een kleine zaal hangt een abstract werk van 
Malevitsj tussen geschilderde portretten van 
andere kunstenaars. In de “Suprematistische 
Compositie” zijn de trekken van een gezicht 
te zien. Daar dient zich de levendigheid van 
het project van de historische avant-garde 
aan, en haar jeugd.
3. De jonge kunst krijgt weinig kans. Het is 
een moeilijk karwei, zo blijkt steeds weer, 
om voor de Biënnale een tentoonstelling te 
concipiëren waar de kunst haar energie be
houdt. De tentoonstelling van jonge kunst, 
“Aperto”, deed altijd denken aan een ker
mis met attracties die brutaal klanten trach
ten te werven. Het evenement kende geen 
rust, kunstenaars konden er geen evenwich
tige presentatie maken en reageerden vaak 
heftig op de omstandigheden. “Aperto” is 
een type tentoonstelling dat de jonge kunst 
verbruikt. Dat is een probleem. Maar dit j aar 
vindt "Aperto” niet plaats. Men zegt dat 
geldgebrek de boosdoener is, maar er is 
waarschijnlijk nog een reden. Jean Clair is 
.gesteld op het verleden, en heeft geen hoge 
dunk van het heden. Het niet doorgaan van 
“Aperto ” wekt ressentimenten op. Er zijn 
mensen (bijvoorbeeld Rudi Fuchs in zijn 
column in “Het Parool ” van 24 juni) die nu 
beweren dat er genoeg andere tentoonstel

lingen zijn waar de jonge kunst aan bod 
komt. Maar dat is een gevaarlijke gedachte. 
Je moet blijven werken aan de formule van 
“Aperto”. Er zou over twee jaar een 
“Aperto " moeten komen die de j onge kunst 

. serieus neemt, die zich niet beperkt tot op
pervlakkige speculatie, die de diepte ingaat. 
Zo’n tentoonstelling zou een tegenwicht 
zijn voor een heel circuit waarin de jonge 
kunst enkel mag rouleren. Het wachten is op 
initiatieven waardoor zij kan groeien. Dat 
de jonge kunst aan wijsheid kan winnen 
zonder aan helderheid, ja zelfs frivoliteit in 
te boeten, wordt op de Biënnale duidelijk 
gemaakt door een zeer vitale tentoonstel
ling in het Zwitserse paviljoen (David Fischli 
en Peter Weiss).

III.

Ach, de Biënnale is problematisch, als insti
tuut en als ambiente, maar is de bon ton om 
met het tweejaarlijkse.evenement de vloer 
aan te vegen, dat niet nog meer? Misschien 
moeten wij de ervaring van één of meerdere 
kunstwerken zwaarder laten wegen dan alle 

. feiten die de twijfelachtige kanten van deze 
Biënnale onderstrepen. Bill Viola’s “Inter
val” (1995) in het paviljoen van de Vere
nigde Staten heeft grote indruk op mij ge
maakt. .Ik heb het werk ervaren als een 
statement over een gewelddadige realiteit, 
en als een getuigenis over de helende kracht 
van kunst. “Interval” is opgebouwd uit 
beelden van een naakte man en een bos
brand, video-sequenties die tegenover el
kaar worden geprojecteerd in een duistere 
ruimte. Links is er het beeld van een man in 
een douchecel. Hij wast zich langzaam met 
een natte doek. De handeling doet denken 
aan een rituele reiniging. Het beeld rechts, 
dat steeds heftiger op het serene beeld van 
de zich wassende man inbreekt, toont bran
dende bomen, water en aarde, en dicht op de 
huid gefilmde close-ups van een lichaam. 
Deze sequentie is overweldigend door de 
onstuimige camera, het versterkt weergege
ven geluid, en het ongenadige ritme van de 
projectie, veroorzaakt door de abruptheid 
waarmee het beeld telkens opkomt en ver
dwijnt.
De dialectische opzet van “Interval” Stemt 
tot nadenken. Aan de ene kant is er het beeld 
van de man die de smetten van zijn lichaam 
wast en zo het evenwicht met zijn omgeving 
herstelt. En dan is er het beeld vân ontke
tende natuurkrachten die de mens zijn plaats 
wijzen, een beeld dat mij deed denken aan 
een kritieke reddingsoperatie waarbij je voelt 
hoe andermans lichaam is blootgesteld aan 
gevaar. Maar wat is eigenlijk het verband 
tussen deze beelden? Wat betekent het dat 
de kijker zich, als scharnierpunt, tussen de 
projecties in bevindt? V iola gaf in een Duitse 
televisie-uizending uiting aan zijn zorg over 
het afnemende menselijke vermogen om 
het alledaagse leven te zien, de tekens ervan 
te duiden, en de symboliek die aan de opper- 

..vlakte ligt, in al haar rijkdom te ervaren. Die 
uitspraak noopt tot een radicale lezing van 
“Interval". Ik zou het werk willen typeren 
als een reële allegorie. Het is een parabel 
over de mens die dichterbij zijn kern komt 
doordat hij zich in de wereld begeeft.
" Interval ” laat een realiteit zien die alludeert 
op die andere, door geweld verscheurde 
realiteit naast onze deur, en tegelijk is het, 
zie het beeld van de op zichzelf terug
geworpen man in de douchecel, een droom 
over de helende kracht van kunst. We wor
den herinnerd aan de acties van Joseph 
Beuys, aan de fysieke beproevingen waar
aan hij zich onderwierp en aan het daarop
volgende soelaas. Maar Viola’ s werk is cru. 
De fysieke dreigingen zijn reëel. Wij staan 
oog in oog met het Sebastiaan-motief, dat 
met name door Amerikaanse kunstenaars is 
uitgewerkt. Ik denk bijvoorbeeld aan Andy 
Warhol die, na de aanslag op zijn leven, een 
foto liet nemen van zijn met hechtingen 
overdekte borst (1969), aan de performance 
“Shoot”, waarin Chris Burden een vriend 
verzocht om een kogel af te vuren op zijn 
linker bovenarm (1971), maar ook aan het 
werk van Bruce Nauman op de laatste 
Documenta, met het parlando “feed me, 
help me, eat me, hurt me”. Al deze werken 
stellen aan de orde dat wij, ondanks de pijn 
die dat met zich meebrengt, geraakt willen 
worden. Sebastiaans verlangen om met pij
len doorboord te worden, keert terug als 
hedendaagse trope.
Het is opvallend dat beelden van mensen 
onder de douche in de kunst van nu als 
voertuig voor die trope fungeren. In Luc 
Bessons film “Leon” (1994) neemt de 
gelijknamige hit man een douche nadat hij 
stipt een opdracht heeft uitgevoerd waarbij 
een mafioso moest worden uitgeschakeld. 
Een straaltje bloed stroomt langs zijn 
lichaam, en wij begrijpen dat hij bij zijn 
actie niet ongedeerd is gebleven. De kleine

wond is het eerste teken van de verandering 
die hij ondergaat door zijn ontmoeting met 
Mathilda, het meisje over wie hij zich ont- 

; fermt, nu haar ouders door toedoen van een 
corrupte politie-agent zijn omgekomen. 
Voorheen was hij immuun voor impulsen 
uit de buitenwereld, een machine, perfect 
toegerust voor zijn taak. Nu is hij op weg om 
een mens te worden. Het is het begin van hét 
einde. Nade douche strijkt hij zijn kleren, er 
weerklinkt gedragen muziek, en de film 
krijgt de trekken van een passie over het 
lijden en sterven van een man van vlees en 
bloed.
Het werk dat Marijke van Warmerdam in 
het Nederlanse paviljoen toont, “Douche” 
(1995), is, in vergelijking met bovenge
noemde werken, meditatief en zelfs drome
rig. De filmloop van een man die met de 
ogen dicht onder een waterstraal staat, maakt 
je deelgenoot vân een moment van gelukza
ligheid. Voor even ontsnapt een mens aan 
de beklemming van hethierennu. Vergetel
heid, dat wordt hier misschien wel beweerd, 
is het enige dat je kunt stellen tegenover het 
besef van de terugkeer van hetzelfde - het 
drama van de wereld buiten je om. De 
tautologie van dit werk snijdt naar twee 
kanten. In het vehikel van de filmloop klinkt 
heel lucide de door Nietzsche verwoorde 
notie van de “ewige Wiederkehr des 
Gleichen” doör. Maar de impact van de 
repetitie van het beeld is, als het ware tegen 
de feiten in, dat er een droomachtige sfeer 
ontstaat waarin het lijkt alsof het beeld 
regenereert, als een wezen uit de natuur. 
Van Warmerdams “Douche” is, met zijn 
opgewekte, Europese melancholie, een 
rechtstreekse hommage aan het leven. Dat 
onderscheidt het werk van Bill Viola’s “In
terval”, waarin confronterende en zelfs fa
tale momenten aan het licht treden, en daar
mee het besef van de dood.

IV.

Op een zomerse dag Venetië zien, dat is 
ronddwalen in een zoete droom. De stad 
bedwelmt haar bezoeker met een eindeloze 
reeks mooie beelden, Palazzi waarvan de 
trotse façades door de tijd zijn aangetast, 
een over het water scherende gondel die een 
bourgeoise naar haar rendez-vous brengt, 
bedrijvigheid van kooplui in de open lucht, 
de duiven op het plein van San Marco.... 
Uitgelicht door de felle zon hebben deze 
beelden eenzelfde soort aanwezigheid: zij 
zijn intens, bijna opdringerig, alsof zij pron
ken met hun echtheid. Het zijn de levenste
kens van het hedendaagse Venetië. Mis
schien wordt hier aanschouwelijk gemaakt 
dat de stad een diep verlangen koestert naar 
eigentijdse schoonheid en afscheid wil ne
men van haar verleden. Datje dat in de zon 
ervaart, waar de volheid van het licht rondom 
de beelden je prikkelt met een heftigheid die 
het oog nauwelijks verdraagt, is geen toe
val. Verval en melancholie, de oude schoon
heid van Venetië, tref je veeleer in de scha
duw aan, en ook op regenachtige dagen 
zinkt de stad weer ongenadig in dat verleden 
terug:
Venetië schrijft haar bezoeker een uniek 
bewegingspatroon voor. De manier waarop 
je je in de stad verplaatst - per boot, kalm
pjes varend met de vaporetto of op hoge 
snelheid met de taxi, en te voet, wandelend 
langs de kade, over bruggen en pleinen, 
door straten en steegjes: nu eens vastbeslo
ten, rechtstreeks op het doel afgaand, dan 
weer onbekommerd, als een flaneur dwa
lend - maakt je lichaam als het ware vloei
baar. Je knokige kanten raken op de achter
grond,, en je blijkt onverwacht over sou
plesse te beschikken, Je doorkruist de stad 
met een tred die iedere dag lichter wordt. 
Joseph Brodsky heeft in zijn essay over 
Venetië het effect van de stad op het lichaam 
zo beschreven: “Theeye in this city acquires 
an autonomy similar to that of a tear. The 
only difference is that it doesn’t sever itself 
from the body but subordinates it totally. 
After a while - on the third or fourth day here 
- the body starts to regard itself as merely the 
eye’s carrier, as a kind of submarine to its 
now dilating, now squinting periscope.” 
(Joseph Brodsky, “Watermark”, 1992) In 
Venetië heerst, kortom, het oog.
In de overtuigende tentoonstellingen van 
deze Biënnale, althans in de Giardini, komt 
een optische agressie naar voren. De pre
sentaties in het Zwitserse paviljoen, waar 
Peter Fischli en David Weiss hun “Panop- 
tisches Archiv” tonen, en in het Neder
landse paviljoen, waar werken van Mariene 
Dumas, Maria Roosen en Marijke van. 
Warmerdam zijn samengebracht, activeren 
de blik. Zo wordt een brug geslagen naar het 
alledaagse Venetië. Fischli en Weiss tonen 
op twaalf monitoren videofilms die zij heb
ben gemaakt op verschillende reizen waar
van het doel van te voren min of meer was
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Marijke van Warmerdam

Douche, 1995

vastgesteld. Het werk is op te vatten als 
inventaris van de wereld. Het onbekom
merde procédé dat Fischli en Weiss hebben 
gevolgd - in Venetië bijvoorbeeld filmden 
zij als toeristen vanuit een rondvaart-boot, 
en zij schaduwden een kat over bruggen en 
door straten totdat deze in een steeg ver
dween - herinnert aan de nabootsingskunst 
van de klerken Bouvard en Pécuchet. Ver
strooid opgestelde monitoren in het 
Zwitserse paviljoen laten beelden zien uit 
het domein van de arbeid, de vrije tijd en het 
vermaak: een graafmachine, een techno- 
party, een chirurgische operatie, een 
schaatser op de piste,...
Waarde tentoonstelling van Fischli en Weiss 
de kijker uit zijn roes rukt, hem wakker 
schudt en attent maakt op een ander Venetië, 
namelijk de keerzijde van het mooie plaatje: 
een stad waar gewerkt, gegeten en 
geminnekoosd wordt, knoopt de tentoon
stelling in het Nederlandse paviljoen bij de 
roes van Venetië aan. De schilderijen van 
Mariene Dumas worden op een schemer
achtige plek getoond, achterin het pavil
joen, waardoor hun archaïsche teneur - de 
als beeld vermomde overlevering - ver
sterkt wordt. De beelden van Maria Roosen 
en de films van Marijke van Warmerdam 
hebben een andere aanwezigheid, meer in 
het licht. De schoonheid van de stad wordt 
in hun werken erkend: sensualiteit en verge
telheid zijn gesteldheden waarmee Venetië 
haar bezoeker lokt.
Een strategie bij het maken van een tentoon
stelling in Venetië kan ook gebaseerd zijn 
op de ontkenning van de stad. Bart De Baere 
en Lex ter Braak, de curators van “Onder 
Anderen ”, waaraan vijf Nederlandse en vijf 
Vlaamse kunstenaars deelnemen, gingen 
nog een stap verder. De presentatie in het 
klooster San Francesco della Vigna is een 
ontkenning van de Biënnale, of althans een 
poging om te ontsnappen aan de beklem
ming van haar spektakel. De tot contempla
tie uitnodigende sfeer van het klooster in de 
stille wijk ten noorden van de Giardini en de 
levendigheid van de tentoonstelling maken 
“Onder Anderen” speciaal. Kunstenaars 
hebben ter plekke experimentele werken 
gemaakt. Zo draait midden in het klooster- 
hofje door toedoen van Honoré 3’0 het 
standbeeld van de voor zich uitstarende 
Franciscus heel langzaam in het rond. Het 

beeld is nu een allegorie van ontvankelijk
heid. Maar “Onder Anderen” is ook een 
problematische tentoonstelling. De geraffi
neerde alledaagsheid van het klooster wordt 
niet door elke kunstenaar in acht genomen 
(David Bade). Prikkelende werken daaren
tegen maken duidelijk hoe belangrijk het is 
om in deze omgeving een eigen, kleine plek 
te claimen (Eran Schaerf, Suchan Kinoshita). 
“Onder Anderen ” is een tentoonstelling die 
zichzelf in de staart bijt. De sfeer in het 
klooster stelt de perceptie van de kijker op 
scherp, waardoor hij de beperkingen van de 
context des te pregnanter ziet. Maar ook de 
kunstenaars zullen zich tijdens de voorbe
reiding de vraag hebben gesteld hoeveel 
kunst een klooster kan verdragen. Lering 
valt te trekken uit twee tentoonstellingen in 
het klooster van een Armeense orde op het 
eiland San Lazzaro, die door Adelina von 
Fürstenberg werden georganiseerd voor de 
Biënnale van Venetië van 1990 (Sarkis) en 
1993 ( “Trésors de Voyage ”): a. Een kloos
ter dwingt kunstenaars tot een ingehouden 
opstelling, b. Een tentoonstelling in een 
klooster kan een keer goed gaan (Sarkis), 
maar is op lange termijn risicovol omdat de 
context weinig prikkels biedt, c. Men moet 
niet overschatten wat men met een klooster 
wint op de Biënnale. Een zelf gecreeërd 
drogbeeld onttrekt allicht de werkelijke pro
blemen aan het oog. “Onder Anderen ” lijkt 
op een proeftuin waarin mooie bloemen 
groeien maar ook veel onkruid. De tentoon
stelling heeft mij aan het denken gezet over 
de praktijk van kunstenaars die een preoc
cupatie met het alledaagse voorwenden, 
maar voor een bijzondere alledaagse omge
ving weinig gevoel blijken te tonen. Ik con
stateer dat tegenwoordig een aanzienlijke 
vervreemding kan optreden zodra een jonge 
kunstenaar, daartoe aangespoord, vanuit zijn 
atelier de wereld instapt. Manifestatiedrang 
is daarvan een symptoom. Ik constateer ook 
dat “het alledaagse” een problematische term 
is geworden. Woorden gaan hun eigen weg: 
voor je het weet zijn zij kwaadaardig en 
vreten zij het denken aan. Dat wat wij thans 
het alledaagse noemen, moet nodig opnieuw 
worden uitgevonden.

V.

Mijn recente bezoek aan Venetië is gete

kend door een moment aan het einde van 
een ochtend toen ik, tijdens een wandeling 
op het terrein van de nationale paviljoenen, 
voor de brug over de Rio dei Giardini een 
vijftal meisjes kruiste die zich richting stad 
begaven. Het waren sandwich-girls. Langs 
het ranke lichaam droegen zij reclame-bor- 
den met daarop teksten over de Biënnale, 
bedoeld om toeristen die zonder duidelijk 
plan in de stad vertoefden nog eens op het 
evenement te wijzen, en misschien ook om 
de plaatselijke bevolking de illusie te geven 
dat er voor haar iets te halen viel. De meisjes 
waren mooi, zij gingen stuk voor stuk in ‘t 
zwart gekleed, en toonden zonder gêne hun 
lange, door de zon gebruinde ledematen. Zij 
liepen giechelend voorbij. Het was duide
lijk dat zij moesten wennen aan de hun 
toebedeelde rol. Het tafereel van de uit
zwermende sandwichgirls staat mij nog 
helder voor ogen. Mooi was de intimiteit die 
de meisjes met elkaar deelden, de gratie van 
hun verschijning, de ongedwongen sensua
liteit. Maar de lichamen van de meisjes 
werden bekneld door de panelen die zij 
meezeulden, en het kostte weinig moeite 
om je voor te stellen hoe teksten over kunst 
hun prille borsten konden butsen.
Het is een veeg teken dat de makers van de 
Biënnale met het oog op het grote publiek 
hun toevlucht hebben genomen tot een nos
talgisch reclamemiddel als de sandwich. De 
inzet van dit ouderwetse medium, alsook 
het teruggrijpen op diensten van jonge vrou
wen, doen denken aan Berlusconi-achtige 
praktijken. Een kunstmanifestatie moet blij
ven bestaan, het doet er niet toe hoe dat 
wordt gerealiseerd, en daarom volgt men 
gedwee de dictaten van de tijd. Intussen 
verliest men uit het oog dat de slag om de 
cultuur reeds lang is beslist, en dat de 
Biënnale in haar huidige vorm daar de uit
komst van is. De manifestatiedrang die de 
Biënnale op alle fronten tentoonspreidt, is 
een laatste stuiptrekking, een reflex als ge
volg van het feit dat de kunst in grote delen 
van Europa uit het dagelijkse, door politiek 
en economie beheerste bedrijf is geweerd, 
en naar een marge van speciaal voor haar 
opgerichte instituties is verwezen, waar zij 
als een kasplant in leven wordt gehouden. 
Echte wortels in de samenleving ontbeert 
zij, en daarom zijn er af en toe excessen 
waarbij zij als een overstuur geraakte dreu

mes tekeergaat, en de hele westerse cultuur 
toeschreeuwt dat zij nog bestaat.
Lang geleden sloeg de westerse cultuur op 
de vlucht voor de barbaren. De inname en 
vernietiging van de Noorditaliaanse han- 
delsstad Acquileia door Attila de Hun leidde 
uiteindelijk tot de stichting van Venetië 
(±570). Door hun stad naar de moerassen te 
verplaatsen, maakten de bewoners zich on
kwetsbaar voor het woeste steppenvolk. Nu 
fungeert Venetië wederom als wijkplaats. 
Maar er staat niets meer op het spel. De stad 
is ten prooi gevallen aan toerisme. Om de 
twee jaar celebreert men er de kunst in 
mondaine riten. De 46ste Biënnale is een 
karikatuur. Zij is, en daarin lijkt zij op haar 
sandwichgirls, niet meer dan een mascotte, 
een uithangbord voor de cultuur. In haar 
onverbiddelijke vooruitgang zal zij nog 
menig kunstwerk opslokken. Misschien 
komt er zelfs nog een dag dat wij in Venetie 
een Biënnale kunnen bezoeken waar niet 
alleen de hedendaagse kunst in grote hoe
veelheden zal zijn uitgestald, maar ook haar 
containers, de archetypen van het 20ste- 
eeuwse institutionele tentoonstellingsap- 
paraat. Dan zullen wij, het liefst in de ge
moedelijke setting van de Giardini, kunnen 
genieten van wat eens Gestalt was: het in
tieme kabinet, de salon, de in sombere kleu
ren gedompelde museumzaal, de witte ku
bus, het postmoderne boudoir. Als al die 
uiterlijke, op de manifestatie van de kunst 
gerichte vormen in Venetië worden 
opgebaard, dan zal de kunst wellicht weer in 
ons midden verschij nen, niet meer bevreesd 
voor het geweld dat haar wordt aangedaan.

Mark Kremer

De Biënnale loopt nog tot 15 oktober in 
Venetië.
Meer inlichtingen: 39.41.521.88.44.
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GALERIE FONS WELTERS

I 9 september - 22 oktober 1995

A.U.B.
Henk Visch

Anne Decock Douglas Gordon Benoît Hermans
Gary Hume Aernout Mik

1 Multiple Autorenschaft Lienz
Pipilotti Rist Lara Schnitger ManfreDu Schu

■

Stedelijk Museum Amsterdam
15 September - 29 October 1995

Opening zaterdag 9 september 17.00 - 19.00 uur

Geopend dinsdag t/m zaterdag 13.00 - 18.00 uur 
en op zondag 1 oktober

Bloemstraat 140 • 1016 LJ Amsterdam 
telefoon 020-6227193 • fax 020-6208433

ter plekke gemaakt
24 september ♦ 28 oktober 1995 

Wijngaardstraat 3

Hugo Boxhoorn
Peter Morrens
Peter Schoutsen

24 september • 26 november 1995
Hofplein 8

Roel Achterberg 
Eveline van Duyl 
Toine Horvers 
Patrick Merckaert 
Rien Monshouwer 
Jan van Munster 
Titus Nolte

24 september • 26 november 1995

Vlissingst ‘straat 239

Narcisse Tordoir 
Jan Verbaegbe

van den Berge Goes• VGoes q q- VMC Zeeland ♦ Watertoren CHK Vlissingen- Oost'Souburg
Informettici^k 184-16672

à. h
Met dank aan: Museum voor Noord- en Zuid-Beveland Goes; Centraal Museum Utrecht; Streekschool Zeeland Middeiburg; Eric Dekker; Ricky Deihez; Rien Grootjans, Annette van Hemert.
Sponsors: Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst Zeeland; Peters Beheer BV Bouwgrocp, Electro BV, Roegiers BV, Werkplaatsen Walcheren, Middeiburg; Rasenberg BV Krabbendijke: W.C. Melis Grjpskerke; Wiclemaker BV Koudekerke;
Gebr. Verduijn BV Breskens; Mediamax Amsterdam; Clear Glass Neon Oosterhout Sector Beheer/sectie wegen, Makelaardij Theelen & v.d. Wede, ElfAtochem, Vlissingen; Bouwcenter De Jager-Tolhock Goes, Proverko Vastgoed BV, Blokker BV, 
Goes; Benelux Press Brussel. Subsidiegevers: Zeeland Cultuurmaand - Provincie Zeeland; Gemeente Middelburg; Mondriaan Stichting Amsterdam; Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag; Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Middelburg: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Brussel; Stichting Moerman Promotie Vlissingen; Gemeente Goes; Gemeente Vlissingen,
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Middelheim, 4

Twee mensen lopen op een weg met kasseien 
die op een gegeven moment tegelijkertijd 
versmalt en verhoogt. Links en rechts merken 
zij telkens een halfcirkelvormig platform, 
belegd met rechthoekige stenen - klinkers - en 
bezet met licht weerkaatsende en licht uitstra
lende paaltjes. De boogvormige omtrek is 
zowel links als rechts afgelijnd door een ri
chel uit beton, die in het midden onderbroken 
wordt door een openstaand hek. Aan het 
rechtse hek hangt een bord met een naam op: 
“het park Middelheim”. Eenmaal de ingang 
rechts betreden, ontmoeten deze twee men
sen a) andere levende wezens (mobiele en 
niet-mobiele); b) niet-levende wezens. Na 
een korte omschrijving van de levende we
zens wordt hier voornamelijk aandacht be
steed aan de niet-levende.

I. Niet-mobiele levende wezens. Het groot
ste deel van het park is enkel met gras be
groeid, maar er zijn ook zones met bloemen, 
planten en bomen. Bepaalde struiken poste
ren zich steeds aan de rand van zones waar 
enkel gras voorkomt, zones die grasperken 
worden genoemd. De bomen sluiten zich 
vaak aaneen tot formaties, bossen. Deze op 
vrij wel gelijke afstand ten opzichte van elkaar 
staande bomen tolereren meestal minder ge- 
disciplineerde niet-mobiele levende wezens: 
verloren staande naaldbomen en kleine plan
ten.
Het park wordt doorkruist door wegen en 
grachten. Deze laatsten monden op sommige 
plaatsen uit in vijvers. De wegen slingeren 
zich langs grasperken maar komen ook voor 
in de door bomen overdekte of sterk be
groeide gedeelten. Ze zijn recht en krom, 
meestal vrij breed, en in elk geval makkelijk 
begaanbaar. Op sommige plaatsen zijn ze 
voorzien van kasseien, elders van beton of 
asfalt, bedekkingen die geen niet-mobiele 
levende wezens toelaten. Op de wegen met 
zachtere bodem dringt zich bijwijlen een 
boomwortel aan het oppervlak.

II. Mobiele levende wezens. Het kleinst in 
aantal zijn de levende wezens die zich vaak 
zeer lang op de wegen van het park bewegen: 
de mensen of dieren in het gezelschap van 
mensen. Anderen bevinden zich rond of in het 
water. Nog andere mobiele levende wezens 
maken gebruik van de lucht. Enkele mobiele 
levende wezens bevinden zich nu eens in het 
water, dan weer ernaast of in de lucht. Het zijn 
dus ambivalente mobiele levende wezens. 

—Wellicht om deze ambivalentie te verminde
ren, zijn in sommige gevallen hun vleugels 
gekortwiekt. Op die manier horen zij thans bij 
het water, en inzoverre zij uitzwermen, blij- 
ven zij tenminste duidelijk deel uitmaken van 
het park Middelheim. Zoals iemand opmerkte: 
ze zijn “geknipt voor het park”.

III. Niet levende voorwerpen. Naast de le
vende wezens komen in het park ook heel wat 
niet-levende wezens voor, zaken of voorwer
pen. De vormen die deze voorwerpen aanne
men, lopen zeer sterk uiteen. Er zijn zaken die 
water overspannen, bruggen dus. Ze zijn uit 
hout of steen gemaakt. Maar er zijn ook zaken 
met een holle ruimte die iets kunnen bevatten: 
zaken waar permanent water instroomt, za
ken waar men allerlei voorwerpen inwerpt of 
zaken waar regelmatig levende wezens bin
nengaan. Ze worden fonteinen of water- 
beldœns, vuilbakken of gewoon gebouwen 
genoemd. Bij de gebouwen is er een onder
scheid tussen gebouwen waar levende we
zens (meestal mensen) binnen- en buitengaan 
en gebouwen waar dit niet gebeurt - zij wor
den electriciteitscabines genoemd. Er zijn 
ook zaken die plaats kunnen bieden aan men
sen zonder dat ze deze mensen volledig om
vatten, namelijk banken. Tot slot komen ook 
zaken voor die zich niet in het park bevinden, 
maar op de rand ervan. Langs een van deze 
zaken worden bewegingen in en uit het park 
gekanaliseerd. Langs een andere zaak wordt 
een gespreide in- en uitgang verhinderd, de 
afrastering genoemd.

Daarnaast vindt men in het park een hele 
groep voorwerpen die zich door een aantal 
kenmerken onderscheiden van de levende, en 
de overige niet-levende zaken.
A. Tweeledigheid. Deze zaken bestaan 
meestal uit een blokvormig gedeelte onder
aan en een veel grilliger, veelvormiger ge
deelte bovenaan. In heel veel gevallen be
vindt zich tussen deze twee delen nog een 
tussenstuk dat in zijn substantie aansluit hij 
het bovenste, maar in zijn vorm eerder bij het 
onderste stuk. In enkele gevallen ontbreekt 
het onderste stuk en lijkt de functie ervan 
overgenomen door de bodem van het park.
B. Spreiding. Deze voorwerpen kunnen bijna 
overal teruggevonden worden in het park. 

Zowel op het gras, tussen struikgewas, in het 
bos als naast gebouwen, maar nooit op de 
wegen. Naargelang de verschillende omge
vingen situeren ze zich anders ten opzichte 
van elkaar: 1) op de grasperken staan ze, 
weliswaar met een aanzienlijke tussenruimte, 
kriskras ten opzichte van elkaar; 2) in de buurt 
van gebouwen sluiten ze zowel bij elkaar als 
bij het gebouw aan; 3) aan de rand van de 
wegen vormen ze een rij, een gelijke afstand 
ten opzichte van elkaar in acht nemend.
C. Verschijning. Alhoewel deze zaken niet 
levend zijn, hebben ze een bijzondere relatie 
met levende wezens. In de meeste gevallen 
nemen deze zaken de vorm aan van een 
levend wezen en als ze niet op mensen, dieren 
of planten lijken, dan toch op werkelijkheden 
die deel uitmaken van de wereld van mensen, 
dieren of planten. Dan herinneren deze zaken 
namelijk aan de wereld van de architectuur, 
de wiskunde, de scheikunde, enzovoort.
D. Geringe functionaliteit Ondanks de in 
vergelijking met andere niet-levende voor
werpen geringe bruikbaarheid van deze za
ken, kunnen toch de volgende modaliteiten 
worden onderkend. 1) Evolueren. De zaken 
vallen ten prooi aan diverse natuurkundige en 
chemische reacties (erosie, verkleuring);
2) Parasiteren. Op het oppervlak van de zaken 
nestelen zich planten (algen, schimmels en 
mossen) of dieren (spinnen, muizen en vo
gels); 3) Fotograferen. Het gebeurt dat deze 
zaken langdurig worden benaderd en zelfs 
betast door mensen, die er vlak naast of voor 
gaan staan, als willen ze deel uitmaken van de 
wereld van het niet-levende voorwerp. Deze 
gebruiksvorm komt wel slechts sporadisch 
voor, en wordt dan nog vooral toegepast door 
mensen die zich speciaal voor de gelegenheid 
uitdossen en vergezeld zijn van andere men
sen, die in het bezit zijn van een toestel, 
fotocamera genoemd. Hoe erg de zaken on
der deze actieve of passieve omgang lijden, 
moet nader onderzoek uitmaken.
E. Coïncidentie. De voorwerpen zijn steeds 
vergezeld van een metalen bordje met tekens. 
Ook wanneer de tekens op de bordjes be
paalde gelijkenissen vertonen, zijn de voor
werpen nog verschillend - al zijn ze soms 
verwant.
F. Uniciteit. Geen enkel van deze voorwer
pen komt meer dan één keer voor in dit park, 
dit in tegenstelling tot andere niet-levende 
voorwerpen, bijvoorbeeld vuilbakken.

In het verlengde van de vaststelling dat deze 
niet-levende zaken kunnen worden gediffe
rentieerd volgens de wezens, voorwerpen en 
fenomenen uit de werkelijkheid waaraan ze 
herinneren, kunnen de volgende groepen en 
deelgroepen onderscheiden worden:

I. Zaken met de vorm van een volledig 
levend wezen.
1.1. Vrouwen. Zaken in de vorm van a) naakte 
vrouwelijke personen; b) geklede vrouwe
lijke personen. De tweede categorie verricht 
meestal een duidelijkere activiteit dan de eer
ste.
1.2. Mannen. Zaken als a) geklede mannen; 
b) niet-geklede mannen. Ook te verdelen tus
sen i) volwassen mannen; ii) jongens, bij
voorbeeld jongens die fluit spelen x) een 
enkele fluit; xx) een dubbelfluit.
1.3. Kinderen, a) alleen, gekleed of niet-ge- 
kleed; b) in groep, gekleed of niet-gekleed.
1.4. Functionarissen en mensen met een maat- 
schappelijke activiteit. Zaken die de vorm 
aannemen van personen met een maatschap- 
pelijke positie, bij voorbeeld personen die men 
kardinaal, professor, zuster of gewoon boe
rin noemt - of van personen die een maat
schappelijk situeerbare handeling uitvoeren 
a) activiteiten met een maatschappelijk nuts- 
karakter (bijvoorbeeld maniok stampen); 
b) activiteiten met een hoog moreel gezag 
(bijvoorbeeld preken of declameren); c) acti
viteiten met een ontspannend, recreatief of 
acrobatisch karakter (bijvoorbeeld wandelen 
met handtas of met een voet op de rug van een 
paard steunen, en dit hoog boven de grond en 
op een wijze die een hoge snelheid doet 
vermoeden).

zicht op ttPegaslls,, van Cari Milles

1.5. Dieren, a) gewone dieren (bijvoorbeeld 
een condor, een ijsbeer, een stier); b) groeps- 
dieren, i) in ordelijke groepen, bijvoorbeeld 
hanen die zich hebben genesteld op de hoeken 
van een ruitvorm; ii) in minder ordelijke 
groepen, bijvoorbeeld vechtende dieren; 
c)zoïden: vreemde dieren, waarvan bepaalde 
delen vervaagd of afwezig zijn. Vaak met een 
ongewone samenstelling, bijvoorbeeld met 
hert- en neushoomelementen. V ertonen soms 
een erg ongewoon gedrag. Noot: de zaken die 
de vorm hebben van dieren bevinden zich 
opvallend vaak aan de rand van de wegen in 
sterk begroeide gedeelten van het park.

H. Zaken met de vorm van een onvolledig 
levend wezen.
II. 1. Enkel het hoofd en een deel van de romp. 
n.2. Enkel het hoofd.
n.3. Enkel de romp.
n.4. Volledig behalve één of twee delen a) het 
hoofd en de armen; b) de benen; c)...
n.5. Enkel beschikkend over nog andere de
len of met moeilijk te identificeren delen, 
soms vleesklompachtig. Deze voorwerpen 
maken een verminkte indruk en horen daar
door misschien -thuis bij de Onstabiele 
Antropoïden (zie verder).

III. Zaken met de vorm van een hybried 
menswezen (halfmens of antropoïde).
III. 1. Kruisingen tussen mens wezens en grote 
dierlijke wezens (bijvoorbeeld een vrouw- 
wolvin).
III.2. Kruisingen tussen mens wezens en kleine 
dierlijke .wezens (bij voorbeeld een insekt met 
menselijke trekken, kruisingen tussen men
sen en vissen).
m.3. Kruisingen tussen menswezens en bo
men of planten.
III.4. Kruisingen tussen menswezens en 
architecturale zaken.
m.5. Kruisingen tussen menswezens en mi
croscopische wezens.
IH.6. Kruisingen tussen menswezens en rot
sen of stalagmieten.
HI.7. Kruisingen tussen menswezens en an
dere zaken of fenomenen.

Voor een deel kunnen wij deze groep ook 
indelen op basis van de seksuele aspecten die 
de verschijningsvorm van deze voorwerpen 
domineren. In dat geval onderscheiden we:

in.l. Voorwerpen met vrouwelijke trekken. 
Vaak kruisingen tussen microscopische we
zens (amoeben) en vrouwen, ook kruisingen 
tussen bomen en vrouwen.
III.2. Voorwerpen met mannelijke trekken. 
Waaronder zaken met een zekere regelmaat 
in de structuur, die door een opstaand en/of 
menselijk geproportioneerd uiterlijk het mid
den houden tussen mannen en massa’s, tus
sen mannen en architecturale zaken, enzomeer. 
m.3. Voorwerpen met algemeen menselijke 
trekken. Bijvoorbeeld hoekig en rond tege- 
lijk, androgyn te noemen. Soms ook a-sek- 
sueel te noemen, en dit door de hoge graad 
van vervaging. Soms ook door de (slechte) 
herkenbaarheid van een te beperkt aantal 
lichaamsdelen of door een (te) hoge graad van 
verminking.

Dezelfde groep kunnen we ook indelen vol
gens andere criteria. In dat geval onderschei
den we:

III.1. Stabiele Antropoïden. Zaken die ten 
dele verschijnen als figuren met steeds een 
.mensachtig aspect, soms bovendien verge
zeld van een dierachtig aspect. Maken steeds 
een uitgebalanceerde, zachtaardige indruk. 
Er zijn Stabiele Antropoïden met a) hoekige 
eigenschappen; b) organische rondingen (ver
want met Kwabachtigen, zie verder); c) zeer 
uitgelengde vorm, ook bezemsteelachtigen 
genoemd.
III.2. Onstabiele Antropoïden. Beschikken 
ook niet over al de indicaties van het mense
lijke maar zien er in tegenstelling tot de voor
gaande groep zwaar gehavend en toegetakeld 
uit, dit door een lacunaire tot zelfs armtierige 
samenstelling, door een aangetaste huid, door 
verkrampte houdingen enzomeer. Ook 
hompachtigen genoemd. Doen vaak denken 
aan oorlogslachtoffers.
m.3. Hevig Bewegende Antropoïden. Door
dat de beweging de anatomische details in 
hoge mate uitwist, tonen zij nog slechts pri
maire vormen, in een dynamische verhou
ding tot elkaar. Maken niettemin een be
heerste indruk.
m.4. Extra-planetaire Antropoïden. Wezens 
met een menselijk aspect maar een zeer be
vreemdende samenstelling, zodat ze afkom
stig lijken van een andere planeet.
m.5. Antropoïde Harmonieën. Zaken met 
een zeer evenwichtig uitzicht, en met een 

verre antropoïde reminiscentie. Sluiten aan 
bij de Stabiele Antropoïden, met dat verschil > 
dat de substantie van het lichamelijke er haast 
volledig uit verdwenen is.

IV. Zaken in de vorm van niet-mobiele 
levende wezens.
IV.l. Plantachtigen. Vreemde opstapelingen 
van bladeren en cocons, staketsels met een 
boom-, struik- of in elk geval plantachtig 
karakter. Soms met onderwaterplant-karak- 
ter. Een randgroep zijn hier de fruit- en 
groenteachtigen, bijvoorbeeld zaken in de 
vorm van een boon of een peer. Zij doen ook 
denken aan de kwabachtigen.
IV. 2. Kwabachtigen. Zaken met slappe, 
kwabbige vormen of uitstulpingen, doen soms 
denken aan met water gevulde zakken of aan 
kwallen op een strand.

V. Zaken die de vorm aannemen van voor
werpen.
V. 1. Architecturale zaken.
V. 2. Tuigen of tuigachtigen. In een enkel 
geval ook raketachtig.
V. 3. Zaken die de vorm aannemen van alle
daagse voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een 
boek.

VI. Zaken die de vorm aannemen van 
onzichtbare fenomenen.
VI. 1. Zaken met een wiskundig of natuurkun- 
dig uitzicht. Onderscheiden worden hier 
a) zaken met een etherische, lineaire struc
tuur, bijvoorbeeld een concentrische bewe
ging; b) zaken opgebouwd uit platte vlakken, 
verwantschap vertonend met de wereld van 
de meetkunde. Lijken geplooid uit karton, 
vandaar kartonachtigen te noemen. Hebben 
vaak uiteenlopende kleuren; c) zaken opge
bouwd uit volumes, hetzij i) hoekige; hetzij 
ii) afgeronde volumes. In het tweede geval 
vaak golvend; d) zaken opgebouwd uit ver
snipperde delen, doch niettemin met een ze
ker regelmatig uitzicht. Kunnen ook 
papierachtigen worden genoemd.
VI. 2. Zaken met een uitzicht dat aanleunt bij 
de organisch elementaire wereld van de bio
logie en (bio)chemie. Doen bij voorbeeld den
ken aan DNA-ketens of celstructuren.
VI.3. Zaken met een zacht en evenwichtig 
uitzicht en zonder erg strikte gelijkenissen 
met zichtbare of bekende werelden. Minder 
meet- of wiskundig uitzicht dan de voorwer
pen uit VI. 1. Kunnen licht verwant zijn aan 
a) plantachtigen; b) microscopische structu
ren of c) Antropoïde Harmonieën en/of Be
wegende Antropoïden. Ook te verdelen in 
a) zaken met een dynamisch en gestroomlijnd 
uitzicht en b) massieve zaken met een zacht 
en evenwichtig uitzicht. Voorwerpen uit b) 
hebben een compacter, volumineuzer en vaak 
minder dynamisch uitzicht dan deze uit a) en 
zijn regelmatig wit van kleur.
VI.4. Staande voorwerpen, maar met te wei
nig specificaties om ze bijvoorbeeld tot de 
antropoïden te rekenen. Soms licht a) kwab
achtig; b) plantachtig.

“Bali” van Phillip King wals gezien door 
“Constant Permeke” van Henri Puvrez

VH. Andere zaken.
VH. 1. Platte zaken en zaken met platte delen. 
Onder te verdelen in a) zaken met globaal een 
vrij plat karakter, hetzij met reliëfverschillen; 
b) niet-platte voorwerpen met reliëfachtige 
gedeelten die de indruk van een (vaak ook 
antropoïde) verschijning opwekken.
VH.2. Composiete zaken. Zaken die een zeer 
samengestelde indruk maken en verder aan 
niets uit de werkelijkheid doen denken.

VIII. Anderen.

Koen Brams en Dirk Pültau

Dit descriptief onderzoek krijgt een analy
tisch en speculatief vervolg in de volgende 
aflevering.
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Vragen aan Jacq Vogelaar
over het tijdschrift in het algemeen en “Raster” in het bijzonder

06066
in nenunzry gaa nnrsinnas maanrn nrnurie

1.

In de winter van 1972-73 stierf “Raster”, 
het driemaandelijkse tijdschrift voor litera
tuur onder redactie van H.C. ten Berge, een 
“opgewekte” dood. Vijfjaar later dook een 
driemaandelijks tijdschrift met dezelfde 
naam op. Er was een nieuwe uitgever ge
vonden - De Bezige Bij - en de redactie werd 
uitgebreid met uzelf, J. Bemlef en P.W.M, 
de Meijer. Met welke argumenten konden 
de uitgever en de subsidiënt overtuigd wor
den, rekening houdend met de afscheids
woorden van H.C. ten Berge - “de tegen
stand werd alleen maar groter en het lezers- 
tal kleiner”? Wat kon het nieuwe “Raster” 
van het oude leren? Waarom werd de naam 
van het tijdschrift behouden? Zeker niet 
omwille van de reputatie, maar was het niet 
precies die op een eenzijdige en lompe lec
tuur gebaseerde kritiek die het nieuwe pro
ject van bij het begin parten speelde? Is niet 
gebleken dat de in hoge mate holle en onte
rechte kritiek op het tijdschrift pas zeer 
récent is geluwd? Hoe zou dat komen? Is 
“Raster” nu minder ‘moeilijk’, ‘hermetisch’ 
en ‘elitair’ dan 18 jaar geleden? Hoe ben je 
in de loop van die periode met die cliché
matige kritiek omgegaan?

Op de flap van de eerste aflevering staan de 
namen van de redacteurs. Ze vormen het 
verlengstuk van handen (en het begin van 
onderarmen, compleet met gesteven hemd, 
machetknop en vest). De redacteurs'schud
den niet elkaar de hand maar reiken ieder de 
hand van iemand anders. Typeert dit beeld 
de toenmalige redactie? Werd de redactie 
zo heterogeen mogelijk samengesteld? Was 
het de bedoeling om niet een redactiebeleid 
op basis van consensus te ontwikkelen maar 
integendeel alleen maar een context te bie
den waarin elk redactielid min of meer zijn 
eigen zin zou kunnen doen? Wie heeft de 
toenmalige redactie samengesteld? Waarom 
werden deze personen aangezocht? Ik doe 
een gokje: H.C. ten Berge moest voor de 
continuïteit zorgen, J. Bemlef voor de vro
lijke, anarchistische noot, P.W.M. de Meijer 
voor het academische doekje en J.F. Voge
laar, voor het ‘andere’ proza? Het pakte 
natuurlijk allemaal anders uit - zo stelde J. 
Bemlef een aflevering over semiotiek sa
men, en werkten jullie samen aan een num
mer over de stad. Kan u iets vertellen over 
de samenwerking binnen de toenmalige re
dactie?

3.

In de eerste jaargangen van “Raster” rot
eerde het (eind)redacteurschap zodat de re
dacteur van dienst de inhoud van de afleve
ring stevig naar zijn hand kon zetten. Zo kon 
het ook gebeuren dat een bepaalde redac
teur slechts één keer per jaar echt uitpakte 
met een tekst in ‘zijn eigen’ tijdschrift. 
Werd de (eind)redacteur dan ook enkel ge
associeerd met ‘zijn’ aflevering in het bij
zonder, of toch met “Raster” in het alge
meen? Hoe werd u in die tijd als “Raster”- 
redacteur ‘gezien’? In de recentere jaargan
gen valt precies het tegendeel op: er wordt 

samengewerkt rond thema’s, vraagstukken 
of probleemstellingen. Het gebeurt regel
matig dat de volledige redactie in een afle
vering ‘vertegenwoordigd’ is. Ik zou willen 
peilen naar uw appreciatie van beide werk
wijzen en ik zou u die vraag willen stellen in 
het licht van de betekenis van uw redacteur
schap voor uw schrijvers prakt ijk. Het is 
namelijk opvallend hoe sterk de door u 
geredigeerde afleveringen van “Raster” in 
het verlengde lagen van uw oeuvre ( “Raad
sels van het rund”, “Alle vlees”, “Terug
schrijven ”). Ik citeer bijvoorbeeld de afleve
ringen over de stad, de machine, de positie 
van de intellectueel, de utopie, gestoorde 
teksten, en over kunstenaars en auteurs als 
Francis Bacon, Danilo Kis, Alexander 
Kluge, Samuel Beckett, Henri Michaux,... 
Ik eindig bewust met deze auteur: de on
dertitel van uw boek “Verdwijningen” dat 
in 1988 verscheen (en alludeert op Michaux’ 
verschijningen), luidt “Oefeningen”, oe
feningen die bijna allemaal in “Raster” 
ondernomen werden. Zou u zich ook aan 
oefeningen hebben kunnen wagen zonder 
uw driemaandelijkse machine? Kan een 
auteur eigenlijk wel intellectueel overleven 
zonder de (quasi-)zekerheid te beschikken 
over een tijdschrift? Zou Koba Swart tot 
literaire ontbolstering zijn gekomen zonder 
uw deelname in de redactie van “Raster ”1 
Deze particuliere vraag kan ik u natuurlijk 
moeilijk voorleggen, maar in algemene ter
men wel: wat is het belang van een redacteur
schap van (of de min of meer gegarandeerde 
medewerking aan) een tijdschrift voor de 
carrière? Hebt u deze rekening al eens ge
maakt? Aan de job van redacteur hangen 
heel wat onaangename kanten vast, toch 
bent u - weliswaar als enig oprichtend re
dacteur - bereid gebleven om al die 70 
afleveringen in de redactie van “Raster” te 
zetelen, precies omwille van de door uzelf 
als heilzaam ervaren impulsen voor uw crea
tief werk? Hoe zou u die impulsen omschrij
ven? Misschien moeten we die impulsen 
niet strikt in relatie tot uw creatief werk 
lezen maar als een permanente stroom die u 
wakker houdt? Het tijdschrift als logboek? 
Is dat de wezenlijke betekenis van het (een- 
of meermans)tijdschrift? Als we het tijd
schrift als de op de tijd geritmeerde proeve 
van confrontatie met de tijd - met de actua
liteit - zouden opvatten, wat had “Raster” 
dan te zeggen over 1977, en wat over 1995 
(of kies jaartallen naar keuze, of afleverin
gen in functie van een bepaald moment)?

Wat is uw huidige mening over de 
programmaverklaring die in de eerste afle
vering van het ‘nieuwe’ “Raster” ver
scheen? Was die polemische, strijdbare toon 
gebruikelijk? Hoe werd deze intentie
verklaring ontvangen? Ondertussen zijn we 
69 afleveringen en 18 jaar verder. Moet 
deze programmaverklaring worden bij ge
steld, of is dat nog steeds overbodig, zoals 
de rqdactie naar aanleiding van het tienjarig 
bestaan stelde? Hoe zou u de ontwikkeling 
van “Raster” kenschetsen? Wat zijn vol
gens u de voornaamste ‘wapenfeiten’ van 
het tijdschrift? Bij welke afleveringen staat 
u nu nog stil? Herleest u wel eens teksten of 
gehele afleveringen? Of maalt het schrift 
gewoon verder zoals de tijd en bent u blij dat 
het doorgaat, zonder al teveel omkijken? 
Wat beschouwt u als de belangrijkste wijzi
gingen in het redactionele beleid?

5.

Vanaf het prille begin was “Raster” een 
‘uitzonderlijk’ tijdschrift. Die positie is 
“Raster” kwijtgeraakt, of vergis ik me? 
Waarin onderscheidt “Raster” zich nu van 
andere (literaire) tijdschriften? “Raster” 
biedt waarschijnlijk nog evenveel kwaliteit 
als vroeger maar er is toch ook heel wat 
verloren gegaan: de schérpe, polemische 
kantjes lijken afgevijld en de nadruk op de 
(politieke) functie en plaats van literatuur is 
sterk afgezwakt. “Zo spreekt het vanzelf dat 
“Raster”, als ieder serieus blad, bestaande 
vormen van literatuur wil handhaven, uit
breiden, veranderen en, waar nodig, bestrij
den”, luidde het op de eerste pagina van de 
eerste aflevering. Vat ik de opvatting van 
“Raster” met een goede boutade - als dat 
kan - samen, als ik zeg: “Raster” wilde 
literatuur verdedigen die ontwricht, andere 
literatuur voor een andere samenleving?

Die strijd lijkt volledig gestreden. Waarom? 
“Raster" bleef teksten publiceren van Lars 
Gustafsson, Julio Cortâzar en Italo Calvino, 
om het bij de meest vertrouwde gasten te 
houden, maar het kader zelf werd politiek 
gedesinfecteerd? Vergelijken we bijvoor
beeld de “Vleeszinnen” in aflevering 16 
met aflevering 53 over “Eten”‘l Welke po
litieke functie en maatschappelijke plaats 
bekleden kunst en literatuur nu, volgens u?

6.

Het valt me op dat er eigenlijk weinig litera
tuur voorhanden is ovér het tijdschrift als 
medium. Hebt u een verklaring voor deze 
schaarste die niet in verhouding staat tot de 
toch nog steeds intense praktijk en die schril 
afsteekt met het massale aanbod van litera
tuur over ‘andere’ media? Wat zijn uw 
referentieteksten op dit gebied en waarom? 
Is er recent nog iets over dit onderwerp 
geschreven van enig belang? Hebt u zich 
verdiept in de geschiedenis van het tijd
schrift? Zo ja, waar situeert “Raster” zich in 
deze geschiedenis? Leest u veel andere tijd
schriften? Hoe leest u ze? Werkt u regelma
tig aan andere tijdschriften mee? Regelma
tiger dan vroeger? Is het niet steeds meer 
vanzelfsprekend om in meerdere tijdschrif
ten dan in slechts één tijdschift te publice
ren? En zijn tijdschriften daardoor niet steeds 
meer op elkaar gaan lijken? Zo ja, vindt u 
deze trend problematisch? Die bladen be
schikken dan misschien niet meer over een 
uitgesproken redactioneel profiel, dan toch 
zeker over een eigen publiek? Is het daar de 
migrerende auteur om te doen? Ook in “Ras
ter” bleken in de loop der jaren steeds meer 
mensen uit andere tijdschriften welkom. 
W as dat een bewuste politiek? Of eerder een 
gevolg van lossere redactionele formules 
(zoals: “Wat is kitsch volgens u?” (afleve
ring 46), “Kies een foto en schrijf een tekst?” 
(aflevering 49),...)? Tegelijkertijd moet ik 
constateren dat er steeds minder gedebuteerd 
wordt in “Raster”. Of vergis ik me?

7.

In “Raster” heeft nog nooit een vrouw als 
redacteur gezeteld. Na talloze wijzigingen 
van de samenstelling van de redactie kan dat 
nog bezwaarlijk als een toeval gebrand
merkt worden. Wat zijn uw verklaringen 
voor deze afwezigheid? Werden de wijzi
gingen van de redactie aangegrepen om het 
redactiebeleid te ondervragen? Zo ja, welke 
wijzigingen waren het gevolg van de op
name van de nieuwkomers, Hans Bakx, 
Hans Tentije, Cyrille Offermans, Nicolaas 
Matsier, K. Michel, Willem van Toom? 
Wat is er overgebleven van de optie om een 
avontuurlijk tijdschrift te maken op basis 
van de “diversiteit van de redactieleden”? 
En plotseling zag zoiets als een redactieraad 
het licht. Hoe functioneert deze raad met ex- 
redacteurs van “Raster” (H.C. ten Berge, J. 
Bemlef, P. De Meijer, Hans Bakx, Hans 
Tentije)? Wat is de verhouding met de re
dactie?

8.

Raster” werd al die tijd door Kees 
Nieuwenhuijzen vormgegeven. Het tijd
schrift veranderde een aantal keer van for
maat en opmaak, dat lijkt waarschijnlijk 
steeds belangrijk op het moment dat het 
nieuwe kleedje gepast wordt, na verloop 
van tijd kijkje daar sowieso over- of door
heen. Of niet? Op een gegeven moment 
wordt Kees Nieuwenhuijzen ook in de re
dactie opgenomen (zij het met de vermel
ding “vormgeving”). Waarom werd deze 
beslissing genomen, wat is de redactionele 
inbreng van de vormgever en wat is de 
impact van de vormgeving op het tijdschrift? 
Is vormgeving dan belangrijker geworden, 
is dat de betekenis van de opname van de 
vormgever in de redactie? In aflevering 70 
valt me op dat het lange gedicht van Michael 
Ondaatje al op de flap begint - en dat ver
derop in de aflevering foto’ s van de geselec
teerde auteurs staan. Zoiets was dan weer 
niet denkbaar in 1977, toen het echt tekst- 
vreten geblazen was, en er hooguit wat 
personalia over de auteurs af konden.

9.

Nog even terug naar het eerste programma 
van “Raster”. Ik lees: “Zoals literatuur en 

maatschappelijke werkelijkheid niet los van 
elkaar gezien kunnen worden, zo is het ook 
onaanvaardbaar literaire processen te isole
ren van andere artistieke ontwikkelingen. 
Om die reden zal aan vormgevingsprocessen 
binnen andere kunsten (die ook voor de 
letteren van belang kunnen zijn) regelmatig 
aandacht worden besteed.” In het begin was 
er echt wel aandacht voor de wisselwerking 
tussen literatuur en maatschappelijke wer
kelijkheid, ik herinner me het nummer over 
literatuur en onderwijs, maar is dat 
aandachtspunt ondertussen niet onder de 
mat geveegd? Of op de vuilnisbelt, waar we 
mits wat scharrelwerk ook inmiddels vieze 
termen als politiek en ideologie aantreffen? 
En de tweede bekommernis, de interdisci
plinaire droom, wat is daar in de loop van 18 
jaar van in huis gekomen? Ik herinner me 
belangrijke teksten over Marguerite Duras, 
Francis Bacon en door mij erg gewaar
deerde bijdragen van Dick Raaijmakers en 
Johan van der Keuken, toch kan ik me niet 
'Van de indruk ontdoen dat heel wat pogin
gen om de interdisciplinaire droom te reali
seren te lijden hebben gehad van kramp. Ik 
heb nu afleveringen en teksten in mijn hoofd 
die zich slechts op de contouren van de 
‘andere’ discipline vastpinnen en zich in die 
zin neerleggen bij de ‘andersheid’ van “fo
tografie” of “schilderkunst”. Uw reactie? 
Was er wel genoeg redactionele know how 
- maar deze term vergruizelt meteen elke 
goedbedoelde droom - om deze uitstapjes te 
wagen?

10.

Elk tijdschrift lijdt verlies, of het moest 
“Parkett” heten, een tijdschrift dat betaal
bare multiples van kunstenaars-en-vogue 
aan zijn lezers slijt en er meteen ook wat 
kunstkritische wierook over doet neerda
len. (Ter vergelijking: per aflevering zou 
“Raster” een onuitgegeven tekst op een 
beperkt aantal exemplaren aanbieden voor
een vriendenprijsje. Let op: buiten deze 
exclusieve uitgave en beperkte oplage zou 
deze tekst verder onuitgegeven moeten blij
ven.) Tijdschriften maken verlies en wor
den om die reden gesubsidieerd. Maar laten 
we wel wezen, als we het bedrag van deze 
subsidies vergelijken met de middelen die 
elders vrijgemaakt worden - slechts één 
voorbeeldje: elke Ford die in Genk van de 
banden loopt, kan rekenen op 1000 bfr. 
Vlaamse steun - dan hebben we het eigen
lijk over peanuts. Maar zelfs op de financie
ring van het schaamlapje wordt tegenwoor
dig heftig gekort! “Raster” wordt gesubsi
dieerd, maar dan nog moet de uitgeverij 
geld toesteken, wat krijgt De Bezige Bij van 
“Raster” terug? Of slaat uw uitgever zo’n 
toon niet aan? De redacteurs zelf publiceren 
niet allemaal bij De Bezige Bij, de aan
gezochte auteurs komen niet per se in het 
fonds van De Bezige Bij terecht en, omge
keerd, de door De Bezige Bij uitgegeven 
coryfeeën schitteren niét in “Raster”. “Ras
ter” wijdde een volledig nummer aan “De 
man zonder eigenschappen” van Robert 
Musil, onmiddellijk nadat Meulenhoff de 
vertaling had uitgebracht. Hoe flikken jullie 
dat? Hoe schat je de invloed van De Bezige 
Bij nu op “Raster” in? En omgekeerd, wat 
is de invloed van het tijdschrift op de uitge
ver? Kan u zich indenken dat een literaire 
uitgeverij geen tijdschrift uitgeeft?

11.

Wat zijn uw plannen met “Raster”! Wat 
zijn uw ambities? Wat wil u zeker nog 
realiseren? Wanneer houdt u uw activiteit 
als redacteur van “Raster” voor bekeken? 
Wat zijn de breekpunten? Hoe staat u tegen
over de geprogrammeerde levensduur van 
een tijdschrift - met als meest markante 
voorbeeld de korte, hevige maar in de tijd 
gecalculeerde opzet van “Het Moment”! 
Stoppen met een tijdschrift, hoe zou het 
leven er dan uitzien?

Koen Brams

“Raster” is een driemaandelijkse uitgave 
van De Bezige Bij, Van Miereveldstraat 1, 
1071 DW Amsterdam, 020/673.57.31.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws Plastische kunsten Kort

LE MONDE ET SES REPRÉSENTATIONS. Als afronding van 
“Le Monde Après la Photographie ”, de niet oninteressante maar al 
te fragmentaire constructie van Régis Durand in Villeneuve d’Ascq, 
wordt een colloquium georganiseerd. In “Le Monde et ses 
Représentations aujourd’hui” zullen naast Durand zelf, Stéphanie 
Moisdon, Marc Jimenez (prof esthetica aan de Sorbonne) en 
Christopher Philips (redacteur van “Art in America” ) hun stand
punten naar voor brengen over gebruik, produktie, controle en 
ontvangst van beelden vandaag, ‘s Avonds is er een rondetafel- 
gesprek voorzien, waar naast film- en videocriticus Raymond 
Bellour, directeur van de Cinémathèque Française Dominique 
Païni en directeur van Le Fresnoy Alain Fleischer ook drie kunste
naars uit de tentoonstelling zullen aanzitten: Lewis Baltz, Pascal 
Convert en Jochen Gerz. Op vrijdag 29 september vanaf 15.00 uur 
in het auditorium van hetMusée d’Art Moderne Villeneuve d’Ascq, 
1, allée du Musée, 59650 Villeneuve d’Ascq (20.05.42.46).

FOTONET. Het is er in de eerste plaats gekomen omdat het moest. 
Het opzetten en uitgeven van een eigen tijdschrift was namelijk een 
van de subsidievoorwaarden die indertijd aan het Nederlands Foto 
Instituut werden opgelegd. Onlangs pas kwam nummer 1 van de 
eerste jaargang van dit NFI-huisorgaan van de pers, voorwaar in een 
oplage van 45.000 exemplaren die ook nog ‘ns worden mee- 
gezonden met de pur sang-fotografiemagazines “Foto”, “Focus” 
en “P/F”. “FotoNet” heet dit maandblad en het wil naar eigen 
zeggen een vaktijdschrift zijn voor makers en gebruikers Van 
fotografie. Fotografie in de breedste zin van het woord. Dat die zin 
afgrondelijk breed kan zijn en tegelijk benauwend eng, bewijst dit 
maiden-nummer dat bol staat van de ongetwijfeld nobele bedoelin
gen van eindredactrice Rianne Van Dijck. Er wordt nogal wàt 
aangeraakt: nieuwtjes uit het werkveld, beurzen, prijzen, opdrach
ten, een cursiefje, naast een "lievelingsfoto"-rubriek, naast korte 
(leeswaardige) stukken over de tentoonstellingen “Magnum-Ci- 
nema" en “The Image of Politics" (allebei verwacht in het NFI), 
over Robert Frank (vanaf september in het Stedelijk), bedenkingen 
over digitale beeldmanipulatie, naast een vaste personaliteiten
rubriek, dit keer Melle Daamen, directeur van de Mondriaan 
Stichting geportretteerd door Hester Doove, naast tot slot: een 
tentoonstellingsagenda, voorafgegaan door flardjes uit internatio
nale tijdschriften en een boekenrubriek samengesteld 'door een 
boekhandelaar. Het zou in principe nog alle kanten uit kunnen, maar 
het nummer dat nu voorligt, levert meer symptomen dan me lief zijn 
om aan te nemen dat “FotoNet” (die naam ook...) in hetzelfde 
bedje ziek ligt te worden als het NFI: een gebrek aan een helder 
profiel én een nauwelijks verholen neiging tot "foto-fundamen- 
talisme". En daar zaten we niet echt op te wachten. Info: NFI, Witte 
de Withstraat 63, 3012 BN Rotterdam, 010/213.20.11. (E.E.)

ARCHITECTUUR EN ONDERWIJS. Is een thema dat het NAi
gedurende het academische jaar 1995/96 onder de aandacht wil 
brengen in een reeks studiedagen, lezingen, tentoonstellingen tot 
een wedstrijd toe. Men wil de grondslagen van het architectuur- 
onderwijs een nieuwe impuls geven door het verleden en de huidige 
situatie nader te bekijken. Gedurende dit najaar worden onder meer 
toonaangevende architectuurdocenten uitgenodigd hun visie te 
geven op de ideale opleiding. Onder de titel “De architect is dood, 
leve de architect" komt tijdens 3 studiedagen van oktober tot 
december het programma voor de architectuuropleiding van de , 
21ste eeuw aan de orde. Vanaf september kunnen binnen- en 
buitenlandse studenten inschrijvingsformulieren aanvragen om 
deel te nemen aan een wedstrijd omtrent de opleiding in de toe
komst. Inschrijvingen hiervoor worden op 1 april afgesloten, de 
afsluitingsdatum voor inzendingen werd vastgesteld op 15 mei. 
Een tweede reeks studiedagen over de didactiek van het ontwerp
onderwijs is gepland voor het voorjaar 1996, tegelijkertijd met een 
tentoonstelling “Architectuur als discipline”. Op 28 juni wordt de 
eindbalans gemaakt van de gehele manifestatie met de bekendmaking 
van de winnaars van de prijsvraag en een tentoonstelling van de 
inzendingen. Tenslotte verschijnen dan ook de publikaties “Hand
boek voorhetontwerponderwijs ” en “De ideale architecuurschool ”, 
een bundeling van de resultaten van het studiejaar.
Voor het programma kan men terecht bij het NAi, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00). (E.W.)

KATHE BURKHART.- In de tentoonstelling “Vierkant” twee 
jaar geleden in het Museum voor Hedendaagse Kunst van Gent 
schitterde deze Amerikaanse met schilderijen uit de “Liz Taylor 
Series”, de “Torture Paintings” en met een selectieve voordracht 
uit haar schrijfsels. In de “Liz Taylor Series ” voert Kathe Burkhart 
steeds opnieuw de glamouractrice ten tonele meestal in een 
aanhalerige relatie met mannelijk gezelschap. Uit een uitgebreid 
beeldarchief van speelfilms en paparazzi selecteert eh varieert - 
regisseert - Burkhart de immer jonge Liz Taylor in een voorspelbare 
omgeving. Hetgeen we Taylor zien doen is niet erg bijzonder; 
schateren, smachtend staren, zonnen op het strand, iemand om de 
hals springen, deelnemen aan een picnic enzovoort. Met felrode 
lippen en vingernagels, mascara-ogen, schoonheidsvlek, spierwitte 
huid, gitzwart haar laat Burkhart haar ster zich uit volle borst 
uitleven. Deze schilderijen zijn ronduit lelijk en vlak geschilderd, 
zonder een greintje virtuositeit in penseelvoering, kleurgebruik en 
compositie. It sucks. De schilderijen lijden onder horror vacui en het 
gebrek aan perspectief. Burkhart schildert struiken als een opeen
hoping van bladeren en vindt het best om af en toe wat nepbont en 
decoratiebehang in te voegen. Over dit lappendeken heen blok- 
lettert ze titels die uitmunten in platvloersheid en provocerend grof 
van toon zijn: “Twat”, “Pencil Dick", “Pussy”, “Cock-Eyed”, 
“Masterpiece". Het stuntelige tafereel wankelt. Het beeld wordt 
grimmig; Liz ruilt haar rol van “aanleiding tof ’, van object, om voor 
die van een femme maudite - misschien. In elk geval wint ze aan 
menselijk reliëf en onverbiddellijkheid. Dankzij en doorheen de 
verwensingen wordt hier een dans van ijdelheden uitgevoerd. Men 
denke de over de voorstelling gebrandmerkte titel weg - een 
moeilijke opgave - en de taferelen zinken eendimensionaal weg. 
Doorheen het expliciet gebruik van macho sexistische verwensin
gen werpt Burkhart Liz Taylor in een nek-aan-nek-race met een 
heel leger anonieme mannen. En ze wint.
In de “Torture Paintings” steekt Burkhart even vermetel van wal. 
Ze schildert een reeks middeleeuwse marteltuigen, elk op een 
andere stemmig getinte ondergrond (fluweel, leer...) en gevat in 
stevige, vergulde barokke lijsten. Als titel krijgen ze namen van 
haar ex-vrienden toegedicht. Hardvochtig karikaturaal en toch ook 
weer niet, want evengoed toont ze zichzelf. Ook in haar gedichten 
en kortverhalen wordt prettig ingezoomd op relationele perikelen, 
als een jojo die zich nu eens lusteloos uitrolt en dan weer speels 
opwindt in een sfeer van alledaagse banaliteit en allesbehalve 
zelfgenoegzaamheid.
Onder de titel “Bad" stelt Kathe Burkhart schilderijen uit beide 
series tentoon samen met een videotape van een huwelijks- 
performance in een badkuip aan zee, van 17 september tot 15 okto
ber in Stelling Gallery, Kruisstraat 1B, 2312 BH Leiden (071/ 
12.75.68).

, )
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Kathe Burkhart

Cazzomatto, 1993

■ In Musée d’Art Moderne, 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve d’Ascq (20.05.42,46): “Un regard sur l’art des 
années 80-90”: van 14 oktober tot 14 januari.
■ In Centre Georges Pompidou, 75191 Paris cedex 04 (01/ 
42.77.12.33): “Dessins surréalistes: visions et techniques” met 
werk van onder meer Ma/ Ernst, Man Ray, Camille Bryen: van 
4 oktober tot 27 november; retrospectieve Robert Morris: tot 16 ok
tober; “Féminin-Masculin, le sexe de l’art” met onder meer werk 
van Marcel Duchamp, Mike Kelley, Georgia O’Keefe, Fabrice 
Hybert: van 19 oktober tot 9 januari.
• In Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, avenue du 
Président Wilson 11,75116 Paris(01/53.67.40.00);; “Louise Bour
geois, sculptures, environnements, dessins 1938-1995”: tot 1 okto
ber en van 15 oktober tot31 december in Museum of Modem Art, 
30 Pembroke Street, Oxford OXI IBP (01865/72.27.33).
■ In Musée de Grenoble, 5 place de Lavalette, boîte postale 326, 
38010 Grenoble cedex 01 (76.63.44.44): “Kurt Schwitters 1887- 
1948, rétrospective”: tot 27 november.
■ In Kölnischer Kunstverein, Cacilienstrasse 33, 50667 Köln 
(0221/21.70.21): “On Kawara, Erscheinen - Verschwinden”: tot 
8 oktober.
■ In Museum Folkwang, Goethestrasse 41,45128 Essen (0201/ 
884.51.03): “Jan J. Schoonhoven, retrospektiv": tot 22 oktober.
■ In Hamburger Kunsthalle, Glockengiesserwall, 20095 Ham
burg (040/24.86.26.12): “David Hockney, Zeichnungen 1954- 
1994”: tot 22 oktober.
■ In Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstrasse 61, 
40474 Düsseldorf (Info in België: Speybrouck 09/245.01.68): “Art 
multiple 95”: 1 tot 5 november.
■ In Berlinische Galerie, Martin-Gropius-Bau, 
Leuschnerdamm 13, 10999 Berlin (030/616.92.20): “Berlin - 
Moskau/Moskau - Berlin 1900-1950" groots opgezette terugblik 
over de culturele uitwisseling: tot 7 januari.
■ In Architekturmuseum, Pfluggsslein3, Postfach911, 
4001 Basel(061/261.14.13): “EmstMumenthalerundOttoMeier, 
Architekten”: tot 12 november.
■ In Museum für Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel(061/271.08.28): ‘TlyaKabakov-einMeervonStimmen 
undWerkevon 1965-1993ausSchweizerSammlungen”:tot 12 no
vember.
■ In Kunsthalle Basel, Steinenberg 7,4051 Basel (061/272.48.33): 
Gerhard Merz en John McCracken: tot 12 november.
■ In het Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich (01/ 
251.67.55): retrospectieve Bruce Nauman: van 14 juli tot 8 okto
ber.
■ In de Hallen für Neue Kunst, Baumgartenstrasse 23, 
8200 Schaffhausen (053/25.25.15): “Minimal art?” en een ruime 
selectie aan werk van Bruce Nauman: tot 31 oktober.

MARIN KASIMIR. In Den Haag onderging het gebied tussen het 
Centraal Station en het Spui een grondige metamorfose nu het 
nieuwe stadhuis en de bibliotheek, ontworpen door Richard Meier, 
afgewerkt zijn. In de onmiddellijke omgeving zijn ook al werken 
aan de gang voor een hevig contrasterend stadsdeel, onder regie van 
Robert Krier (broer van de verstokte traditionalist Leon) en met 
medewerking van onder meer Cesar Pelli, Gunnar Daan, Sjoerd 
Soeters en Michael Graves. Stroom, Haags Centrum voor Beel
dende Kunst, nodigde naast art director Ben van Os (een decor met 
verwisselbaar datumsysteem voor de trouwzaal ! ) en Fortuyn O’ Brien 
(gestileerde marmeren sofa’ s met kussens bij de sociale dienst) ook 
Marin Kasimir uit om een werk voor het gigantische stadhuis te 
maken. Het Spui als culminatiepunt van stedelijke activiteiten 
inspireerde Kasimir tot een fotografisch panorama. Een aangepaste 
fotocamera die wentelend rond een as in één ononderbroken bewe
ging een heel filmrolletje kan belichten, positioneerde hij op een 
vaste standplaats voor het stadhuis op het Spui. Met een spin van 
820° rond de draaias (dus ruimschoots 2 cirkels) liet hij het objectief 
van dé camera steeds meer inzoomen op de omgeving. De opname 
vangt links aan met de aankomst van een tram (ter ere van een eeuw 
filmgeschiedenis) en eindigt, na tweemaal de omgeving gescand te 
hebben, quasi in de armen van op de tram wachtende mensen. Een

Allan McCollum

Natural Copies from the Coal Mines of Central Utah

14 september 1995 tot 21 oktober 1995

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 8, 1050 Brussel
tel. 02 646 63 30 fax. 02 646 93 42

Open van dinsdag tot zaterdag van 12 tot 18 uur
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stroom
expositie

spui 193-195 
beeldende kunst in relatie 
tot stad en openbaarheid

entrac
VanAbbeMUSEUM

Luc Tuymans 
14 september - 22 oktober

Werk van o.a. Raoul De Keyser, 
Mark Manders,......

26 oktober - 26 november

(Entr’Acte 3)
i6 septembert/m 12 november

Opening 
zaterdag 16 september 15.00 uur 

(gratis toegang)

8 sept - 18 nov 
di tm za 12-17 uur

Marin Kasimir
‘Zoom in / Turn around’

panorama in het nieuwe 
stadhuis van den haag 

installatie 

leporello volledig panorama 
tekst Michael Tarantino 

prijs f 15

Noritoshi Hirakawa 
30 november - 22 december Douglas Gordon 

vidco-installaties, 1995 
en geluidssculptuur

‘Something between my mouth and your car’, 1994

Nieuwe 
Aanwinsten 

1994/95 
met werk van o.a.

Reinhard Mucha, Cristina Iglesias, 
Juan Muoz en

Marijke van Warmerdam

haags centrum voor beeldende kunst 
spui 193-195 2511 bn den haag 

telefoon 070 3658985, fax 3617962

Zeno X Gallery
Leopold de Waelplaats 16 

B-2000 Antwerpen
Tel. 03/216.16.26

tijdelijk adres:
Vonderweg 1 Eindhoven 

(t.o. PSV-stadion) 
telefoon 040.755275, fax 040.460680 

(na 1 oktober 2755275/2460680) 
open 

dinsdag tot en met zondag 11-17 uur

Introducé
hogeschool voor 
beeldende kunst

werk van 20 Belgische en Nederlandse 
kunstenaars geïntroduceerd door 

bewoners van Sittard

Luc Tuymans tot 15 oktober

2 september 1995 tm 14 januari 1996 Tom Franken
antwerpen Jan Andriesse

‘Tussen kunsttempel en woonkamer’ 
‘Dubbelportretten van museum

suppoosten op zaal en thuis’

7 curven, 1 regenboog, 1 ladder 8 september -15 oktober
tm 12 november 1995

deTuin van Pjotr Müller
tm augustus 1 996

Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 
Postbus 18
6130 AA Sittard 
Nederland
telefoon 046 - 513460 
telefax 046-529111

het n

Openingstijden: di - vr 11-17; za/zo 14-17

-— MAASTRICHT-A2-E25-EINDHOVEN/AMSTERDAM —

• BELGIË 11

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

AFSLACURMOnD-SITTARD

MAASTRICHT

GELEEN-MAASTRICHTX ) a/ ,'644

==-_sARD 290660985

DE PONT
Wilhelminapark 1 Tilburg 
dagelijks open 11 - 17 uur 

maandag gesloten

GELEEN HEERLEl

"55 'Eindhoven 
AMSTERDAM

PNOLENSLAAN

LEYENBROEKERWEG ODasINGE

s
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soort dribbel ter plaatse, die wegens de eigenschappen van de lens 
varieert van een haarscherp zicht tot bijna volkomen abstractie. Dit 
levert een totaalbeeld op waarin een centraal vluchtpunt geheel 
ontbreekt, een hybride tussenvorm van film en fotografie. De 
natuurlijke omgeving van het Spui werd overigens door Kasimir 
aangevuld met extra figuranten en rekwisieten. Vervolgens werd de 
opname ook nog eens stevig digitaal onder handen genomen, zodat 
de activiteiten op het Spui, gaande van handel, arbeid, diensten, 
cultuur, transport, ontspanning en religie, uitgevoerd door geregis
seerde personages en toevallige passanten, samenvloeien tot een 
onmogelijk te overzien totaalgebeuren. De fotostrook werd opge
blazen tot 2 bij 75 meter en bevestigd tegen de muren van de 
ondergrondse parkeergarage van het stadhuis: een soort drive-in 
spektakel. Fragmenten van dit mozaïek zullen in combinaties 
gehergroepeerd worden op de verdiepingen van het stadhuis.
“Zoom in/Turn around” is permanent te zien in het stadhuis van 
Den Haag en in Stroom zelf loopt een parallelle tentoonstelling op 
het Spui 193-195,2511 BN Den Haag (070/365.89.85). Een vouw- 
blad met een 7,20 m lange reproduktie van het panorama wordt 
uitgegeven samen met een tekst van Michael Tarantino als mogelijk 
itinerarium doorheen het panorama. Tot eind oktober presenteert 
Galerie One Five, Handelskaai 48,1000 Brussel (02/219.09.87) de 
tentoonstelling “Alter alter” een onderdeel van het omvangrijke 
project “La Description de I ’Arche ” van Marin Kasimir en Frédéric 
Migayrou over de historische as van het Louvre naar La Défense.

Aernout Mik

Stuffed, studie voor installatie, foto: Marjoleine Boonstra

WILD WALLS. Is niet onmiddellijk eententoonstellingstitel die 
men van het Stedelijk Museum van Amsterdam verwacht. Ter 
gelegenheid van het honderdjarig jubileum van dit instituut kregen 
curatoren Leontine Coelewij van de dépendance Bureau Amster
dam en Martijn van Nieuwenhuyzen ruime beschikking over de 
helft van de zalen op de verdieping om werk van 14 
kunstenaars(groepen) voor te stellen. Het motto is eigenlijk filmset- 
taal, wilde muren zijn verplaatsbare wanden waarmee een decor 
binnen de kortste tijd compleet transformeerbaar is. Een metafoor 
voor de geschiedenis en het statuut van het Stedelijk als evoluerend 
kunstpodium, maar ook een verwijzing naar de flexibele geest van 
de uitgenodigde kunstenaars en tegelijk een van hun referentiepun
ten. Doorheen deze tentoonstelling en catalogus wil men een aantal 
in het oog springende gedeelde bekommernissen in de actuele kunst 
aanstippen.
Het multimediale, gemediatiseerde beeld in zijn meest 
gepopulariseerde vormen - film, televisie en video - treedt op het 
voorplan. Geboren en getogen met de beeldbuis neemt men ernst en 
vermaak haast als vanzelfsprekend in eigen handen. Video, gepro
jecteerd of op monitor, is verworden tot een handige kwast voor 
home made produkties, de intentionele ruis inbegrepen. Filmen, 
kopiëren, knippen, herwerken, omkeren, aaneenrijgen en opvoe
ren, deze handelingen zijn van oudsher kenmerkend voor alle 
disciplines, gaande van schilderkunst tot theater, maar aan de 
traditioneel opgeworpen onderscheidende parameters wordt nu wel 
stevig geschud. Het verwerkte beeldmateriaal strekt zich uit van 
popmateriaal uit heden en verleden tot Schone Kunsten en weten
schappen, waarvan het statuut eveneens een “wild wall ’’-procedure 
kan ondergaan. Samenwerking hoeft niet, maar kan. Wellicht levert 
dit resultaten op; een stevig geschudde kaartenhoop en zoek

geraakte spelregels kunnen wel eens andersoortige spelen opleve
ren. “Wild walls" wil zich invoegen in de reeks toonaangevende 
actuele kunsttentoonstellingen die het Stedelijk in het verleden 
organiseerde zonder een dwingend thematisch keurslijf voorop te 
stellen. De catalogustekst van beide curatoren werkt voomoemde 
aandachtspunten uit en hoedt zich voor elke definitieve fixering. 
Deelnemers zijn onder meer Aemout Mik, Mat Collishaw, John 
Currin, Anne Decock, Douglas Gordon, Gary Hume, Georgina 
Starr, ManfreDu Schu, Pipilotti Rist. Allen voegen zij ook zelf 
beeld en/of tekstbijdragen aan de catalogus toe. Dit kan leuk 
worden. Tegelijkertijd in het Stedelijk: een overzicht van de vroe
ger geschonken Regnault-collectie met werken van onder meer 
Georges Rouault, Pablo Picasso, Chaim Soutine en Constant 
Permeke, naast een overzicht van een eeuw museumdrukwerk en 
het magistrale fotografisch retrospectief “Moving Out” van Robert 
Frank. “School Library” van Ilya Kabakov en “Golden Room” van 
James Lee Byars blijven eveneens opgesteld. Vermelden we nog 
dat na deze exposities de beschikbare tentoonstellingsruimte met 
een aantal bestaande zalen op het gelijkvloers uitgebreid wordt en 
dat de couplet-formule in haar oude vorm (verspreid over het hele 
museum) verlaten wordt. “Wild walls” en meer: van 15 september 
tot 29 oktober in het Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13,1071 
CX Amsterdam (020/573.29.11). In Deweer Art Gallery, 
Tiegemstraat 6A, 8553 Otegem (056/64.48.93) is tot 22 oktober een 
one man show van Aemout Mik ondergebracht.

MARK DION. Terug naar de natuur. Ook de kunstwereld laat zich 
soms gewillig door déze ethische imperatief impregneren, al was 
het maar als uiting van verantwoordelijkheidsgevoel. Maar over 
.welke natuur heeft men het dan, of beter, hoe percipieert men daar 
die natuur? Sluit men de mens en zijn activiteiten in of uit? Is de 
natuur een levende entiteit of een afgewerkt en conserveerbaar 
ding? In de 18de-en 19de-eeuwse sublieme landschapsschilderkunst 
werd de mens buiten het zelfgenererend natuursysteem gehouden 
en een gelijkaardig ontzag ontwaart men tot in de land-art van 
onlangs. Inmiddels heeft de kunsthistorische natuuromschrijving 
(pastoraal, pittoresk, topografisch, romantisch subliem, enzovoort) 
hedendaagse pendanten gekregen, gaande van eerder fantasmago- 
rische, mystieke belijdenissen, over strikt wetenschappelijk inge
stelde agenten (Peter Fend) tot een kruisbestuiving tussen kunst en 
wetenschap. In een interview in het Zwitserse tijdschrift “Kunst- 
Bulletin” onderschrijft de Amerikaanse kunstenaar Mark Dion 
deze laatste categorie. Voor “Vertrekken vanuit een normale 
situatie... ” in het MUHKA tijdens Antwerpen 93, realiseerde hij 
“Library for the birds of Antwerp", een absurde titel voor een 
ongerijmde accumulatie in de rotonde van het museum met een 
pendant in een vogelkooi van de Antwerpse dierentuin. In het 
museum stond centraal een put met majolicategels, versierd met 
afbeeldingen van exotische vogelsoorten naar 17de-eeuwse pren
ten uit het Plantin-Moretus-museum. In de Zoo vond men dezelfde 
tegels terug, waarbij men na vergelijking met de echte vogels de 
onnauwkeurigheden in de historische illustraties kon naspeuren. 
In de museumput fungeerde een sterk vertakte dode boomstronk 
als habitat voor een bonte verzameling vrij rondfladderende 
uitheemse vogels. Voorts in de takken: een arsenaal aan vijanden 
die de vogels in hun biotoop kunnen bedreigen, beschrijvende 
boeken incluis. Ook de bezoekers konden ongehinderd in deze 
gigantische kooi rondlopen. Niet meteen een erg romantisch beeld. 
Metaforisch bekeken kon je wel een (verdorde) parallel trekken 
met de weelderig geschilderde 17de-eeuwse bloemstukken. Ook 
daar worden bloemsoorten met radicaal uiteenlopende bloeicycli 
en biotopen bijeengeprangd, ook daar manifesteren zich allerlei 
vraatzuchtige insekten en afbraakprocessen. De boomstronk met 
zijn willekeurige, grillige en geamputeerde vertakkingen fun
geerde als ruggegraat (stamboom) van de installatie, een verwij
zing naar de structurerende en ondersteunende functie van weten
schap (en kunst). Maar het museum ontnam deze stronk definitief 
elk biologisch leven; hij verwerd tot een beeld. In deze realisatie kan 
men de uitgangspunten van Mark Dion op de voet volgen. Hij 
ontwijkt elke nostalgische jeremiade over het verloren paradijs en 
dompelt ons onder in een bad van (lokale) cultuurgeschiedenis, 
wetenschap en alledaagse ontspanningscultuur. Toch waren er 
duiven noch mussen in het Muhka. Na Patrick Van Caeckenbergh 
en vóór Jimmie Durham, realiseert Mark Dion op uitnodiging van 
Lex ter Braak een maritiem landschap met de titel “Flotsam and 
jetsam (the end of the game)” in de Vleeshal, Markt, Middelburg 
(01180/755.21). Tot 15 oktober.

DOUGLAS GORDON. Samenvallend met zijn deelname aan 
" Wild walls ” in het Stedelijk, realiseert het Van Abbemuseum een 
solotentoonstelling van Douglas Gordon. Uit het werk in de groeps

tentoonstelling “Watt” in Witte de With, de Britse selectie op de 
Biënnale van Venetië en enkele bondig neergeschreven opdrachten 
of mededelingen blijkt zijn (demonische) fascinatie voor het recht
streeks aunklampen van de tentoonstellingsbezoeker. Zo bracht hij 
in doorgangen in het Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris de 
opdracht aan "A partir du moment ou vous lisez ces mots jusqu ’à ce 
que vous rencontriez quelqu’un aux yeux bleus” aan. Gerichte 
varianten als “Ik heb de waarheid ontdekt” en “Niets kanvoorgoed 
verborgen blijven " zijn tegelijk nietszeggend of kunnen net zo goed 
iemands geest danig omwoelen. In Venetië projecteerde Gordon op 
twee min of meer wankele, haaks op elkaar steunende schermen 
doorlopend een oude stomme film, op het ene scherm vertraagd, op 
het andere op normale snelheid. Een projectie was in spiegelbeeld, 
maar welke? Het filmfragment vertoonde een summier kamer- 
interieur met een vrouw die bij een plotse epileptische aanval door 
twee mannen bijgestaan werd. Hoe langer men keek, des te proble
matischer werd de hele vertoning. Betrof het een filmpje met 
medische doeleinden, dan groeide de ongeloofwaardigheid van de 
theatrale setting en de bedenkelijke handelingen van de karikatu
raal besnorde mannen. Slijtsporen op de film en de nabijheid van het 
scherm nodigden uit tot relativering en betrokkenheid; een gesple
ten vertoning. In de video "Douglas Gordon sings the best of Lou 
Reed and the Velvet Underground” zien we hem ontspannen 
liggend, met de walkman op het hoofd, de beste liedjes uit de jaren 
’60 van een ondertussen commercieel popzanger meezingen. Men 
blijft in het ongewisse over wat hij anno 1995 werkelijk denkt over 
die verjaarde lyrics. Of het tentoonstellingsconcept “Bad faith” 
voor het Künstlerhaus Stuttgart: het beschikbare geld inzetten op de 
weddenschap dat het er een bepaalde decemberdag zal gaan sneeu
wen. Indien die gok zou gewonnen worden, dan kan men er pas 
werkelijk iets van maken. Het bleef bij de aankondiging.
Naast een presentatie van nieuwe aanwinsten van Tony Oursler, 
Reinhard Mucha, Cristina Iglesias, Juan Munoz en Marijke van 
W armerdam worden video-installaties en een geluidssculptuur van 
Douglas Gordon van 16 september tot 12 november getoond in de 
tijdelijke behuizing van het Van Abbemuseum, Vonderweg 1, 
Eindhoven (040/75.52.75). (E.W.)

Douglas Gordon

10ms', 1994, foto: John Riddy

KRZYSZTOF WODICZKO. De Appel biedt een uitgebreid 
overzicht van deze via Canada naar New York geëmigreerde Poolse 
kunstenaar. Van opleiding is Wodiczko industrieel ontwerper, 
ingesteld dus om objecten vorm te geven, afgestemd op actuele 
noden. Zowel op de academie als in de Foksal-tentoonstellings- 
ruimte in Warschau trof Wodiczko een kritisch maatschappelijke 
ingesteldheid aan. Men kon werken zolang sociale implicaties maar 
niet te nadrukkelijk uitgewerkt werden. Import, vanuit Frankrijk 
bijvoorbeeld, van kritiek op de burgerlijke cultuur werd zelfs 
enthousiast toegelaten door de censuur, maar het bleef eenrichtings
verkeer. Het door Wodiczko in 1972 ontwikkelde instrument 
“Vehicle” illustreert ironisch de “bewegingsvrijheid”in het toen
malige Polen. In een balkvormig chassis met vier wielen monteerde 
hij een loopplank die als kantelmechanisme via stangen en schar
nieren het voertuig rechtlijnig vooruit dreef. De intellectueel kan

RICARDO BREY
September 16th - October 30th, 1995

Patrick De Brock Gallery
Strandstraat 11 - 8300 Knokke - Tel. & Fax. (050)62.13.09 - Open Friday till Monday

MIT UNTERSTÜTZUNG DES KURATORS DES ÖsTERREICHISCHEN BUNDESMINISTERS FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST, MARKUS BRÜDERLIN

WALTER OBHOLZER
22 PLACE FONTAINAS, 1000 BRUXELLES, TEL & FAX: 32.2.502.87.93

(MORITZ KÜNG) ONLY BY APPOINTMENT
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galerij c. de vos

Uit de klere(N)
13.08.1995 T/M 08.10.1995

ON-GALLERY
DUINDISTELSTRAAT 9/11- 8300 KNOKKE-ZOUTE-TEL 050/60.77.86

“The Collection”
Original Drawings

Uitgaven gerealiseerd op initiatief 
van On-Gallery met werk van

Diane Bogaerts 
Albert Szukalski 

Denmark 
Thea Soggot 

Mark Verstookt 
Rudolf Beger

SERGE MOREEL 
marleen matthys
3 september -1 oktober 1995

IGNACE DE VOS 
waiter schelfhout
8 oktober - 5 november 1995

KARIN ARINK 

JAN CARLIER

PIE DAENEN

WOLFGANG HAHN 

ULRICH MEISTER 

ANNEMARIE NIBBERING

PAUL SOCHACKI

MALOUSWINNEN

TOON TERSAS 

LEONNE VAN DE GAAR

ERWIN WURM

♦ ROLLY BROUWER

♦ OSCAR CREEMERS

♦ VALÉRIE FAVRE

♦ YU HIRAI

♦ CARLO MISTIAEN

♦ JUDITH SAMEN

♦ VERA SOUS

♦ TAKAKAZU TAKEUCHI

♦ MITSUE TOGAWA

♦ LILIANNE VERTESSEN

♦ BILL SCANGA

DEZE TENTOONSTELLING WORDT GEPRESENTEERD
OP TWEE LOKATIES:

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

10.00 - 13.00 H / 15.00 - 19.00 H

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

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

GALERIE VAN LAETHEM

KANAALSTRAAT 9 BUS 2
REKEM-LANAKEN
TEL. 089/71.18.05

DON. T/M. ZON.
VAN 14-18U

FAX 050 / 61.41.34-TEL ANTWERP 03 / 321.34.71

GALERIE

PATH
Léo de Béthunelaan 59
B 9300 AALST
TEL-FAX 0 53 77 22 97

GALERIE
WILLIAM WAUTERS

02/09/95 tot 01/10/95

MARIO 
DE BRABANDERE

PROVINCIAAL MUSEUM 
VOOR RELIGIEUZE KUNST

BEGIJNHOFKERK 
SINT-TRUIDEN

TEL. 011/69.11.88
DIN. T/M. VRIJD. VAN 10-17U 
ZAT. & ZON. VAN 13U30-17U

CONCEPT EN ORGANISATIE GALERIE VAN LAETHEM
I.S.M. HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR CULTUREEL ERFGOED, 

BEGIJNHOF-CENTRUM VOOR KUNSTEN.
DE TENTOONSTELLING WERD MOGELIJK' 

GEMAAKT DOOR DE PROVINCIE LIMBURG.

9.9.95 -22.10.95

Tomasz CIECIERSKI

07/10/95 tot 05/11/95

SERVI 
VAN GRINSVEN

Luc HOEKX
1 oktober t/m 29 oktober 1995

SCHILDERIJEN EN BEELDEN

4.11.95 - 17.12.95

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

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO

TEL. 32 (0)9 373 70 06 • FAX 32 (0)9 373 51 90

ALER, 
S }

CLO BOSTOEN
BASSEVELDE ASSENEDE

Vrijdag : 15 - 18 u 
Zat - Zon : 14 -18 u 
en na afspraak

KNOKKE4—

40 KM

EEKLO4
12 KM

GALERIE WW

OOSTEEKLO

0 @
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ANTWERPEN 
/ 48 KM
ERTVELDE

I GENT 
114 KM

Pieter Breughelstraat 3 
8510 Kortrijk - Marke 
tel. 056/21 48 54 fax 056/21 01 45

van zondag t/m woensdag van 14 - 18u. 
en op afspraak



meegaan in de vooruitgang, zolang hij niet van zijn sokkel stapt om 
andere paden te bewandelen.
In Canada komt Wodiczko aan het eind van de jaren ’70 in contact 
met onder meer Dan Graham, Allan Sekula en Dara Birnbaum, 
prima gezelschap om de eigenaardigheden van de Westerse samen
leving te verkennen. Hij begint systematisch te werken aan zijn 
diaprojecties op de symbolische pijlers van de maatschappelijke 
orde. Op de 19de-eeuwse pleinen en lanen, representatief aange
legd ter celebratie van de staat en zijn geschiedenis, projecteert hij 
ikonen, waarmee de actuele politieke orde in het verlengde van deze 
historische sites wordt geëxpliciteerd. Een triomfzuil met 
overwinningsengel wordt zo bijvoorbeeld kritisch heropgewarmd 
door op de naakte zuil een Pershingraket te schijnen. Minder 
spectaculair maar net zo revelerend is zijn samenwerking met 
daklozen in New York. Met de “Homeless vehicle project” be
klemtoont hij de status van dit genegeerde en vervolgde bevolkings- 
segment in elke grootstad. Opvangcentra zijn er doorgaans om hen 
aan het straatbeeld te onttrekken, terwijl aan de oorzaken van hun 
marginalisatie niet geraakt wordt: maatschappelijke uitsluiting 
door megalomane projecten, werkloosheid... Op aanwijzingen van 
een aantal dakloze jlessenverzamelaars, ontwierp Wodiczko een 
tot ovemachtingscapsule converteerbare duwkar. Met deze indivi
duele overlevingskit winnen de homeless niet alleen aan identiteit, 
maar eisen ze symbolisch een plaats in de samenleving op. De rol 
die Wodiczko hier vervult, is niet die van idealistische en naïeve 
wereldverbeteraar. Deze ‘stootkar’ fungeert ook als beeld op zich; 
als symbool evenaart het de auto van de modale burger. De 
ontwerper verleent daklozen een identiteitskaart zonder zich verder 
veel illusies te maken. Van 15 september tot 5 november loopt dit 
overzicht en een nieuw project van Krzystof Wodiczko in De 
Appel, Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam (020/ 
625.56.51).

LUC TUYMANS. Stichting de Pont biedt dankzij de opbrengsten 
van een florissant beleggingsfonds aan bezoekers en geëxposeerde 
werken het voorrecht van een discrete schuilplaats. Een unieke 
locatie in de luwte met veel werk dat niet bepaald beeldenstormend 
te noemen is, maar toch verrassingen in petto heeft. Zoals het in 
Venetië getoonde “The Greeting” van Bill Viola. Vorig jaar 
verwierf men er onder meer ook nog het 120-delig “Abstraktes 
Bild” van Gerhard Richter, schilderijen van Hans Broek en recent 
doken er plots in een kabinet enkele van de “ United Ennemies ’’van 
Thomas Schutte op: de hilarische koppels van in eigendunk gevan
gen miniatuurmannetjes met doorgroefde expressieve koppen in 
gekleurde plasticine. De maquette “Grosser Respekt” situeert een 
bronzen trio als monument op een podium, elk richtingen aanwij
zend voor hun kleinere, wat onverschillige onderdanen in de 
onmiddellijke omgeving. Deze ironische groep zal mogelijks moe
ten wijken voor 25 werken van Luc Tuymans, een selectie uit de 
afgelopen 10 jaar. Een blik op de lijst tentoon te stellen titels doet 
een koele regie vrezen die Schüttes werk op afstand zal dwingen. De 
begeleidende tekst van Dominic van den Boogerd titelt raak “Blow
up” naar Michelangelo Antonioni’s gelijknamige film. Hierin 
denkt een modefotograaf op een toevallig genomen foto in een park 
een lijk in het struikgewas te ontwaren. Het opblazen van de foto 
blijft zijn paranoïde vermoeden voeden maar zijn zoektocht naar 
andere aanwijzingen en bewijsmateriaal laat hem onthutst en met 
lege handen achter.
Tot in januari in de Stichting de Pont, Wilhelminapark 1,5041 EA 
Tilburg (013/43.83.00). Van 14 september tot 22 oktober stelt Luc 
Tuymans tentoon inGalerie Zeno X, Leopold de Waelplaats 16, 
2000 Antwerpen, 03/216.16.26

Architectuur
REFERENTIE OMA. In zijn voorwoord tot de catalogus bericht 
Bernard Colenbrander, initiatiefnemer van deze tentoonstelling, 
over de aanvankelijke terughoudendheid van voormalige mede
werkers aan het Office for Metropolitan Architecture van Rem 
Koolhaas om aan deze tentoonstelling deel te nemen. Eens een 
eigen weg ingeslagen, wilde men liefst niet voor eeuwig OMA’s 
stempel op het voorhoofd dragen; de Belg Xaveer de Geyter 
weigerde zelfs deelname.
Colenbrander nam als impuls voor zijn project de werkmethode die 
OMA als bureau hanteerde. In zijn lyrisch essay “De erfelijkheid 
van het geniecomplex” snijdt hij prettig vlot de materie aan, maar 
onderwijl duwt hij Koolhaas meteen een trapje hoger de mythe in. 
Dat stoort wel eens. Wel krijgt de lezer een goede indruk van de 
belabberde situatie van het Nederlande architectuuronderwijs en 
-praktijk eind de jaren ’70. OMA. opgericht in 1978. wordt vervol- 
gens als enig alternatief voorgeschoteld. De organisatie van het 

bureau was zeer minimaal en werd door Koolhaas zelf wel eens 
gesaboteerd. Gerefereerd wordt naar Walter Gropius’ “The 
Architects Collaborative ”, een samenwerkingsverband van gelijk
waardig geachte medewerkers met als ambitie de horizon en de 
uitwerking van projecten voorbij het gevraagde. Bij OMA werd de 
plichtmatige gewichtigheid van het architectenvak verguisd door 
de paranoïd-kritische denkprocedure, bekend uithet boek “Delirious 
New York”. Niet doorgaan op hetgeen reeds uitgewerkt is, maar 
associatief freewheelen langs.de handgrepen die men ontwaart, zien 
of het klikt en pas naderhand controleren of wettelijke regels niet 
overtreden werden: dat is de formule toegepast onder leiding van 
Koolhaas.
Wat deze studie en tentoonstelling wezenlijk interessant maken, 
zijn de becommentarieerde en gedocumenteerde projecten. Colen
brander brengt de projecten aan via vijf min of meer sluitende 
invalshoeken: de nomadische ruimte, verschuivingen in de stan
daard, emblemen, het nieuwe wonen en Berlijnse projecten. Alle 
projecten zijn boeiend, wij lichten er enkel dat van Willem-Jan 
Neutelings even uit. Zijn stedebouwkundige studie voor de Zuid
rand van Den Haag formuleert geen plan maar enkel een permanent 
transformatiemodel. Neutelings wil het perifere gebied niet als een 
te ontsluiten of in te palmen gebied benaderen in functie van de stad, 
maar als een specifiek gebied op zich. Hij omschrijft de verschil
lende functies in het gebied die verder ontwikkeld kunnen worden, 
zoals lanen met commerciële en publieke gebouwen, disparate 
landschapselementen, woningbouwlocaties én tenslotte een groot 
lineair park. Relatief onafhankelijk van elkaar kunnen deze dan 
verder ontwikkeld worden, gespreid over de tijd. Eenzelfde door
heen de tijd getrapte regie van uitbouw voorziet Neutelings ook 
voor een multifunctioneel complex met woningen, winkels, kanto
ren en parking. Wat indien een onderdeel ervan zich sneller ontwik
kelt dan een ander? Waar dit in een vertikale stapeling van deze 
functies een ernstig groeiprobleem zou opleveren, kan dit in een 
horizontale functiespreiding elastisch binnen de vooropgestelde 
normen opgevangen worden. Tegelijkertijd levert het een dynami
sche vorm op waarvan men het uiteindelijk resultaat eigenlijk niet 
voorzien heeft. Klapper op de vuurpijl is het studiewerk voor een 
“School van de Toekomst ” bestemd voor volwasseneneducatie. De 
studie vertrekt vanuit de vaststelling dat een lineair loopbaanmodel 
steeds minder voorkomt; integendeel een erg grillig patroon van 
bijscholing, werkloosheid, rust en werk wordt de regel. Een school 
zou daarom moeten inpikken op snelle, flexibele opleidingen in een 
vlot bereikbaar en voor fluctuaties vatbaar gebouw; een soort 
vormingssupermarkt. Vanuit dit principe reikt hij twee modellen 
aan; hoog- of laagbouw naargelang de locatie (kostprijs). Het 
concept van het gebouw wordt bepaald vanuit de randvoorwaarden, 
niet vanuit de seminarie-accomodatie.
De tentoonstelling zelf is zeef compact en beknopt, de publikatie 
werd als werkmap verzorgd vormgegeven. Maar vanwaar die 
verplichting om zich strikt tot voormalige medewerkers van OMA 
te beperken? Is deze exclusiviteit zinvol?
“Referentie OMA, de sublieme start van een architectengeneratie ” 
tot 5 november met onder meer projecten van Rients Dijkstra, Art 
Zaaijer, Kees Christiaansé en MVRDV in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00). (E.W.)

Fotografie
THE ACT OF SEEING (URBAN SPACE). De eerste tentoon- 
stellingmet deze naam, die Moritz Küng in de lente van 1994 voor 
de Fondation pour l’Architecture samenstelde, wilde aan de hand 
van actueel fotografisch werk een negental psychologiserende 
visies op de stedelijke omgeving confronteren. Hij koos daarvoor 
onder meer werk van Lewis Baltz, Fischli & Weiss, Andreas 
Gursky, Hans Aarsman, Willie Doherty, Thomas Ruff. In part two 
van The Act of Seeing (Urban Sp&ce),"Taking a Distance”, gaat 
Küng verder en uitvoeriger in op het wezen van de stad, dit keer met 
een accent op het documentaire. Er wordt afstand genomen, zowel 
letterlijk als historisch en mentaal. Twee verschillende benaderings
wijzen van de stad worden geïntroduceerd via werk van twee reuzen 
uit de fotogeschiedenis: Eadweard Muybridge en Eugène Atget. Zij 
functioneren voor Küng ook als link tussen het werk van de overige 
(actuele) kunstenaars. Muybridges reuzegrote “Panorama of San 
Francisco from California Street Hill” uit 1878 en een keuze uit 
Atgets ontelbare Parijsalbums (hier “Zoniers” en “Fortification de 
Paris” uit 1910-1913) zullen naar verluidt betekenisvolle verban
den aangaan met fotowerk van Marin Kasimir & Frédéric Migayrou, 
Manolo Laguillo, de verschrikkelijke Nobuyoshi Araki, Jean- 
Louis Garnell. Goshert Adler. Joachim Brohm. Erica Overmeer. 
Aglaia Konrad en een dubbelvideo van Marianne Müller. Van 7

Fotografie Kort

■ In het Centre Georges Pompidou, 75191 Paris Cedex 04 
(44.78.12.33): “Gommes et Pigments” met onder meer Pierre 
Dubreuil, Frantisek Drtikol, Jaroslav Rössler, Paul Outerbridge, 
Hugo Erfurth: van 4 oktober 95 tot 22 januari 96.
■ InhetCentreNationaldelaPhotographie,HôtelS.deRothschild, 
11, rue Berryer, 75008 Paris (53.76.12.32): Samuel Fosso, Marie- 
Paule Nègre, “Small World” en “FromA to B” van Martin Parr: van 
13 septembertot 30 oktober; retrospectief AugustSander en “Carnets 
Mexicains"'(1934 en 1964) van Henri Cartier-Bresson; van 8 no
vember 95 tot 22 januari 96.
■ In Galerie Yvon Lambert, 108. rue Vieille du Temple, 75004 
Paris (4271.093.3): Nan Goldin: van 21 oktober tot 25 november.
■ In 1’Aquarium. Ecole des Beaux-arts de Valenciennes, 8, rue 
Ferrand, 59300 Valenciennes (27.22.57.63): “Signe de vie” van 
Hannah Collins: van 4 oktober tot 18 november.
■ Inhet Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 30159Hannover 
(0511-32.45.94): Angela Grauerholz: van 8 september tot 19 no
vember ■
■ In Portikus Frankfurt am Main, Schone Aussicht 2, 60311 
Frankfurt/M. (69-605008330): Wolfgang Tillmans: tot 15 oktober; 
Boris Mihailov: van 21 oktober tot 3 december.
■ In het Kunstmuseum Bonn, Museumsmeile, Friedrich Ebert- 
Allee 2, Bonn (228/77.62.12): “StrafJen. Fotografien 1976 bis 
1995” van Thomas Struth: tot 24 september. Bij deze tentoonstel
ling werd door Wienand Verlag Köln een schitterend boek uitgege
ven met een ruime selectie uit de straatbeelden en essays van 
Christoph Schreier, Stefan Gronert en Rupert Pfab over dit voor 
Struth zo essentiële motief.
■ In Portfolio Gallery, 43, Candlemaker Row, Edinburgh EH1 
2QB UK (0131.220.1911): “The Morgue” en ander werk van 
Andres Serrano: tot 23 september, "Recounting” van Andrea 
Fisher: van 5 oktober tot 11 november.
■ In the Museum of Contemporary Photography, 600, South 
Michigan Avenue, Chicago, IL 60605-1996 (312-663-5554): “The 
Insistent Subject: Photographing Time and Again" waarin ‘histo
risch’ werk van onder meer Karl Blossfeldt, Harry Calahan, 
Muybridge, AugustSander, Aaron Siskind, Stieglitz en Weston te 
zien is naast recent materiaal van Bernd en Hilla Becher, Nicholas 
Nixon, Lucas Samaras, Sally Mann, Cindy Sherman: tot 28 okto
ber.

oktober tot 12 november in de Fondation pour l’Architecture, 
Kluisstraat 55,1050 Brussel (02/649.02.59).

Dirk Braeckman

Co. Isl. 1,1994-95

DIRK BRAECKMAN. De laatste tussenstop was de E.-reeks die 
rond 1993 tot stand kwam. Naakten waarvan het gelaat schuilgaat 
achter lange haren of onleesbaar overvloeit in het zwart van de foto. 
Nog een stap verder weg van de grimmige, claustrofobische por
tretten van voorheen en een (vergeefse?) poging om de hardnekkige 
adjectieven (morbied, duister, grimmig, claustrofobisch,...) die 
zijn oeuvre blijven schaduwen, los te weken. Twee foto’s - een 
frontaal beeld van een vrouw niet w itte blouse en een klein portret 
van een achterhoofd - ronden nochtans merkwaardig licht en stil
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deze reeks en een periode af. Orgelpunt en coda tegelijk. Résumé 
en nieuw vertrekpunt. Beide foto’s blijven meeklinken in het 
nieuwe werk dat traag een weg vindt, erg traag. Dirk Braeckman 
gaat nooit op zoek naar foto’ s. Ze overkomen hem. De enige regel 
is dat er geen regels zijn, zegt hij, en beseft zelf ook wel wat een 
cliché hij daarmee in het midden gooit. Alles kén voor Braeckman. 
Maar weinig blijft over na zijn stringente selectie. Niet meer dan 
7 of 8 nieuwe foto’ s haalden het voor deze tentoonstelling. Werken 
waar hoe dan ook iets mee is, ze zien er - zeker op het eerste gezicht - 
verbazend anders uit dan vroeger. Het vierkante beeldvlak werd 
opengetrokken tot een rechthoek en de menselijke figuur werd zo 
goed als volledig uitgebannen. Wat we zien zijn plaatsen. Een 
lobby van een hotel, een zitbank naast een liftdeur, een nauwelijks 
waar te nemen figuur die in de vluchtlijnen van een gang gevat zit. 
Of een (schitterende) foto van een decorstuk uit een lunapark, een 
berg, geschilderd in platte verfstrepen. Het brutale flitsen - pél op 
de top van de berg - maakt dat je doorheen het schilderwerk de 
dwarslatten kan zien die het lelijke ding overeind houden. Een 
decor, een nietszeggende versiering, wordt door de wijze w arop de 
fotograaf het ‘meeneemt’ een onomstootbaar beeld. Samen met 
ander recent werk van Dirk Braeckman wordt het in de Vereniging 
voor het Museum van Hedendaagse Kunst, Hofbouwlaan 29,9000 
Gent (09/222.38.96) voorgesteld van 15 september tot 22 oktober. 
Van Dirk Lauwaert wordt in “Kunst Nu”, het tijdschrift van de 
Vereniging, de tekst “De verbrande berg” opgenomen.

HIROSHI SUGIMOTO. Fragmenten van het indrukwekkende 
oeuvre van deze in Amerika levende Japanner werden al een paar 
jaar terug voorgesteld door Laurent Busine in Charleroi. Het 
Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch brengt dit najaar, na de Kunsthalle 
te Basel, een overzicht van de diverse groepen werk waarmee 
Sugimoto zich tot nu toe heeft beziggehouden. Tijd is het bindmid
del tussen het viertal grote series zwart-wit foto’s; de notie en 
ervaring van tijd, telkens vanuit een iets andere invalshoek. In de 
“Diorama’s”, sinds 1976 gemaakt in diverse natuurhistorische 
musea en de “Sea-scapes ”, dag- en nachtopnamen van de wereld
zeeën, gaat het onder meer om een "tijdsoverspanning tussen het nu 
en de oertijd”. Bij de nachtopnamen van oceanen moet je zelfs 
letterlijk tijd nemen om het beeld te kunnen lezen. De magistrale 
“Film-theaters” brengen dan weer ‘tijd’ als ‘licht’. Sugimoto laat 
zijn camera openstaan voor de duur van een hele film. Het scherm 
wordt één helwit vlak, in de duisternisrondom doemen haarscherp 
de lege interieurs van de interbellumcinema’s of de omgeving van 
de drive-ins op. De figuren uit de Wax Museum-serie “staan er als 
gestolde geschiedenis; ze appelleren niet alleen aan ons historisch 
besef, maar proberen hun bestaan weer te actualiseren in de realis
tische ambiance van hun voorstelling”. Door die reeds “bevroren 
momenten” te fixeren wil Sugimoto juist het besef van tijd ver
scherpen. “Time Exposed” loopt van 16 september tot 5 november 
in Het Kruithuis, Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst, 
Citadellaan è, 5211 XA ‘s-Hertogenbosch (073/12.21.88).

FLORENCE HENRI. Er hangt voorwaar een revival in de lucht 
van de modernistische fotografie. Het Bauhaus Archiv in Berlijn 
blijft met regelmaat stevige monografieën uitgeven. Tot 10 septem
ber loopt nog een indrukwekkende retrospectieve van Umbo in het 
Düsseldorfse Kunstverein. Het Centre Pompidou brengt in novem
ber, samen met het Folkwang in Essen, een tentoonstelling met 
catalogue raisonné over de fotogrammen van Moholy-Nagy. Zelfs 
in België staat een project op stapel omtrent één van de weinige 
moderne fotografen, die alhier die naam waardig is: Willy Kessels. 
En in het Franse Fréjus is nog tot 24 September een overzicht van 
het fotografische oeuvre te zien van Florence Henri (1893-1982),
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die eveneens haar meest interessante beelden in de jaren ’ 20 en ’ 30 
realiseerde.
Na een valse start als muzikante en een opleiding tót schilder (onder 
meer aan het Bauhaus en bij Femand Léger) begint Florence Henri 
rond 1927-1928 te fotograferen. En zoals nogal wat van die nieuwe 
fotografen doet ze dat meteen op niveau. In 1929 maakt ze al deel 
uit van de belangrijke reizende tentoonstelling van avant-garde 
fotografie “Film und Photo”, naast kleppers als Man Ray, 
Rodchenko of Moholy-Nagy. Haar oeuvre is net als dat van haar 
tijdgenoten, behoorlijk gevarieerd te noemen: (zelf)portretten, naak
ten, stillevens, abstracte composities, publiciteit, collages, monta
ges,.. . Foto’s die zich, voorzien van een intelligente eigen stempel, 
inschrijven in de experimentele onderzoeken van de Bauhaus- 
fotografie, het Russische constructivisme, de geometrische ab
stractie en het latere surrealisme. Erg interessant is de reeks vrouwen
portretten uit 1930 die Florence Henri zelf de naam “Portrait 
Composition” meegeeft, en waarin de rigoureuze, geometrische 
compositie getemperd wordt door een realistische, tactiele en ook 
sensuele weergave van de huid en door de intimistische setting met 
vrouwelijke accessoires en soms behoorlijk suggestieve schelpen
en plantenmotieven. Klasse. Bij dit retrospectief verscheen een 
publikatie met een (al te) korte analyse door Catherine Pulfer en een

Nieuwe publikaties

■ Lewis Baltz, “Les morts de Newport Beach”, Editions de 
l’Aquarium Agnostique, Valenciennes, 1994.
■ “Ben, pour ou contre, une rétrospective ”, tent, cat., Musée de 
Marseille, 1995.
■ “LaBiennaledi Venezia, 46esposizioneintemazionaled’arte”, 
Marsilio, Venezia, 1995.
• / “La Biennale di Venezia, identity and alterity, figures óf the 
body 1895-1995", tent, cat., onder leiding van Jean Clair, Marsilio, 
Venezia, 1995.
• “Loiti^a Bourgeois, sculptures, environments, dessins 1938- 
1995”, Editions de la Tempête, Paris, 1995.
• Lieven De Cauter, “Archeologie van de kick, verhalen over 
moderniteit en ervaring”, DeBalie/Van Halewijck. Amsterdam- 
Leuven, 1995.
■ “Corpusdelicti, tweeprivé-verzamelingen. een dialoog Noord/ 
Zuid", Museum voor Hedendaagse Kunst, Gent, 1995.
■ “Mike Kelley, Missing time”, tent, cat., Kestner Gesellschaft, 
Hannover. 1995. • ' ■
• S. Morgan en F. Morris, “Rites of passage, artforthe end of the 
century”, Tate Gallery. London, 1995.
• Clem Neutjens, "De vruchtbare ruïne, een creatie van Patrick 
Van Caeckenbergh”, Vleeshal, Middelburg, 1995.
• Richard Prince, "Adult comedy actipn drama ”, Scale, 
New York, 1995.
• "Vtm realisme tot ^mibolisme, deBelgischeavant-garde!880- 
7900”, tent. cat.. Ludion. Gent, 1995.
Ml Allan Sekula, “Fish story”, Richter Verlag, 1995.
■ “Paul Thek, the wonderful world that almost was”, tent. cat.. 
Witte d. With Rotterdam 1995
■ Bernard Tschumi, “Event-cities (praxis)", MIT-Press, 
Cambridge Massachusetts, 1995.
■ “Jeff Wall”, tent, cat., Chicago-Paris-Helsinki-London, 1995. 
■ Krzysztof Wodiczko, "Artpublic art critique, textes, propos et 
doewit nit”, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris, 
1995.

uitvoerige biografie door Giovanni Martini en Alberto Ronchetti. 
Een niet onverdienstelijke aanvulling bij de indrukwekkende cata
logus “Florence Henri: Artist-Photographer of the Avant-Garde " 
die Diana C. du Pont in 1991 voor het San Francisco Museum of 
Modem Art samenstelde. Voor de eerste stevige tentoonstelling 
van het werk van Florence Henri in Frankrijk kan u nóg tot 24 
september terecht in de Villa Aurélienne, Pare Aurélien, 83600 
Fréjus (94.17.05.60).

JEFF WALL. Met de Whitechapel Art Gallery in Londen en het 
Museum of Contemporary Art van Chicago coproduceert het 
Parijse Jeu de Paume een presentatie van een vijftiental werken die 
deze Canadese kunstenaar de laatste jaren realiseerde. De klemtoon 
ligt op Walls evolutie sedert “Dead Troops Talk” (1991-92), zijn 
groteske allegorie op de moderne oorlog.
Wat voor foto’s maakt Jeff Wall nu eigenlijk? Geen toevalstreffers 
of beslissende moment-opnamen, dat is duidelijk. Van meet af aan 
worden zijn beelden (de inmiddels bekende, grote ciba’s gepresen
teerd in lichtbakken) meticuleus voorbereid en tot in de kleinste 
details in scène gezet. Meer recent worden de taferelen steeds 
complexer, ook al door de manier waarop ze tot stand komen en de

Galerie JAMAR
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen 

Tel. 03/238.68.75 
Fax 03/216.97.59

Open Wo Do Vr Za van 14 tot 18 uur

DANIEL FAUST
van 8 september tot begin november 1995

Imschoot, uitgevers
artists ‛ books

KIM ADAMS (Can)

JOHAN VAN OORD (nd
2 september t/m 29 oktober 1995

centraal museum
uEme«hE 
agnietenstraat 1 utrecht 
telefoon 030 - 362362

open: di t/m za 10-17 uur 
zon- en feestdagen 12-17 uur

Burggravenlaan 20 - B-9000 Gent België 
Telephone32(9)222 5508fax32(9)222 5507
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technieken die daarbij aangewend worden, zoals digitale beeld
manipulatie. Toch is het programma van Jeff Wall volgens de 
Franse criticus Jean-François Chevrier - die ook in de catalogus bij 
deze tentoonstelling weer van de partij is - terug te brengen tot 
uitgangspunten die Baudelaire al in het Parijs van de vorige eeuw 
neerschreef. “Être peintre de la vie moderne”, het moderne bestaan 
afschilderen, zij het dan afgestemd óp de westerse neokapitalistische 
maatschappij. Drama-procedures uit film en uit publiciteit worden 
verbonden met iconografische principes zoals die in de westerse 
schilderkunst vanaf de renaissance ontwikkeld werden. In elk van 
zijn beelden bouwt Wall niet enkel linken in naar de ruimtelijke en 
narratieve opbouw van klassieke meesterwerken, ook naar ab
stracte modernistische composities en naar mediabeelden. Recent 
voegde hij daar een uitgesproken zin voor het groteske en voor 
zwarte humor aan toe.
Van 10 oktober tot 26 november in de Galerie Nationale du Jeu de 
Paume, place de la Concorde, 75001 Paris (47.03.12.50). De 
catalogus bevat zo’n 50 kleurreprodukties en essays van Jean- 
François Chevrier en Briony Fer.

tussen beelden werken hier verrassend en tegelijk verwarrend voor 
de hand liggend. Een opname van vierfoto’ s vanatoompaddestoelen 
naast vier poezelige kalenderkatjes, close-ups van jonge Japanse 
vrouwen en profielen van gebrilde bureaucraten naast close-ups 
van nagelnieuwe Toyota-motors, een snoeppapiertje naast een 
reproduktie van een naakte vrouwenrug waarin als een kleurrijk 
morbied souvenir van de bom het patroon van haar weggeschroeide 
kimono gebrand staat,... Graham gaat venijnig ver. Doseert door
gaans meesterlijk. En met beelden als deze van Japan in het 
achterhoofd klinkt het allesbehalve hol wanneer hij beleefd, maar 
duidelijk stelt dat “al te veel fotografen lafaards zijn, die lament
eren, op veilig spelen en hun tijd verdoen met het zoeken naar 
‘Belangrijke Foto’s’- we hebben mensen nodig die het medium 
plooien in functie van hun bedoelingen, die het gebruiken, die het 
medium drijven tot in gebieden, die nog niet in kaart werden 
gebracht.” “Empty Heaven. Photographs from Japan 1989-1995" 
loopt nog tot 12 november in het Kunstmuseum Wolfsburg, 
PorschestraBe 53, 38440 Wolfsburg (5361/26.69.0). (E.E.)

Beeld/Scherm

Paul Graham

Yuka, Tokyo, 1992

PAUL GRAHAM. Van de Nieuwe Britse fotografen, waartoe ook 
mensen als Martin Pair, Chris Killip, John Davies worden gerekend 
en die in de jaren ’80 de hele Britse documentaire fotografie 
ondersteboven gooiden, is hij de jongste. En een van de meest 
eigenzinnige. In reeksen a\s”Beyond Caring” (1986), over de 
deprimerende omstandigheden waarin Britse sociale diensten hun 
cliënten ontvangen, “Troubled Land” (1987) met bedrieglijk vre
dige landschappen in Nöord-Ierland, zijn project “New Europe” 
waarin hij vier jaar lang negen Europese landen bereisde of zijn 
meest recente boek en tentoonstelling over Japan, zie je hoe 
Graham aspecten van een documentaire werkwijze behoudt en er 
tegelijk steeds verdergaand mee breekt. Zeker wat betreft beeldtaal 
(.droge opnamen in kleur, ingeflitst), motiefkeuze, combinatie- en 
presentatiewijze van zijn foto’s. Paul Graham is geen reporter, hij 
vertelt geen verhalen. Hij verzamelt fragmenten, isoleert en associ
eert. Hij wil niets onthullen, zegt hij, niet de “essentie van de 
dingen” blootleggen (dat verdomde westerse idée-fixe). Hij wil zijn 
blik richten op de wijze waarop die wordt verhuld. Dat was zeker 
het richtsnoer bij de Japan-foto’s. De uitgebalanceerde connecties

DARA BIRNBAUM. In de Kunsthalle Wien is vanaf 8 oktober een 
retrospectieve te zien van de Amerikaanse kunstenares Dara 
Bimbaum. Zowel dè “Single-channel”-video’s uit 1978, de grote 
installaties uit 1982-1994, als haar tekeningen en ontwerpen voor 
boeken en catalogi zij n in deze tentoonstelling opgenomen. B irbaum 
maakt onder meer gebruik van het medium televisie. Ze ontleedt en 
verwerkt bestaand TV-materiaal door de beelden uit hun context te 
halen, ze te isoleren en te vermengen met eigen beeld- en geluidsop
namen. Zo krijgen vertrouwde fragmenten - meestal uit populaire 
quiz shows, soap opera’s, nieuwsprogramma’s - een nieuwe bete
kenis. Ze focust daarbij sterk op het beeld van de vrouw en haar 
representatie.in de fictieve wereld van de televisie. Latere wérken 
bestaan voornamelijk uit indrukwekkende constructies waarbij ze 
telkens op een heel gerichte manier de tentoonstellingsruimte 
betrekt. In Wenen zullen twéé nieuwe werken te zien zijn, gemaakt 
in opdracht van de Kunsthalle. "Erwartung”, gebaseerd op de 
gelijknamige opera van Arnold Schonberg, is een installatie aange
bracht in de zijwand van de Kunsthalle. Ze omvat zowel Schonbergs 
theaterontwerpen als het libretto van deze eenakter. Bezoekers van 
het café van de Kunsthalle zullen tevens twee versies te horen 
krijgen van Anton Bruckners vijfde symphonie. De catalogus biedt 
een gedocumenteerd overzicht van Birnbaums oeuvre en omvat 
nieuw tekstmateriaal waaronder een essay van Christian Kravagna 
en een interview door Hans-Ulrich Obrist. Tot 19 november. Info: 
Kunsthalle Wien, Karlsplatz, Treitlstrasse 2, 1040 Wénen (1/ 
586.97.76).

ATLAS/VERDIN.Tijdens het Klapstukfestival is in het Stuc op 
-12,13-en 14oktober video werkte zien. yanCharlesAtlas en Walter 
Verdin. Beide videasten worden aan mekaar gelinkt ómdat ze hun 
reputatie in niet geringe mate te danken hebben aan hun dans- 
video’ s. Verdin werkte met Anne Teresa De Keersmaeker en Steve 
Paxton, Atlas onder meer met Merce Cunningham en Michael 
Clark. Verdins werk oogt braaf, voorzichtig en schoon in vergelij
king met het oeuvre van Atlas wiens laatste tape “Superhaney" 
opnieuw bol staat van geweld en seks en bijna doet denken aan een 
kunstige aflevering van “Tales from the Crypt". Beide videasten 
zitten op 13 oktober samen in “Le Çerçle/Salonfahig” voor een 
gesprek over video en kunst. Voor allé info over het volledige 
Klapstukfestival dat plaatsvindt tussen 1Ö en 24 oktober kan je 
terecht bij ‘t Stuc, E. Van Evenstraat 2d, 3000 Leuven (016/ 
23.67.73).

500 JAAR FILM. Het is weer eens wat anders. Terwijl alle 
filmmusea, ieder cultureel centrum of elke televisieomroep der lage 
landen wel iets op het programma heeft staan rond het eeuwfeest 
van de cinema, viert de Cinematheek Haags Filmhuis 500jaar film. 
Als uitgangspunt dient het idee dat de oorsprong van de cinema 
'onder meer te vinden is in het gebruik van licht en kadrering in de 
Noord-Europese schilderkunst vanaf de 16de eeuw. Rien Hagen 
wil in “Moving Pictures ” met filmfragmenten en dia’ s nagaan hoe 
de schilderkunst invloed heeft gehad op de vocabulaire van de film. 
Theo Botschuyver biedt ons een blik óp de toekomst door gebruik 
te maken van één van de eerste films van de cinema, "De aankomst 
van de trein op het station van Ciotat" van de gebroeders Lumière. 
Door middel van ingewikkelde projecties wordt de kijker naar 
verluidt bij daglicht omringd door ruimtelijke beeldprojecties, die 
ogenschijnlijk uit het niets opduiken. Als derde project is er de 
statische, museale en nogal saaie videoinstallatie “II Combattimento ”

Beeld/Scherm Kort

■ In het Musée des Beaux Arts de Tourcoing, rue Paul Doumeré, 
59200 Tourcoing (20 25 38 92): “L’art et le 7ème art", een 
tentoonstelling over de relatie film en beeldende kunst: van 30 
september tot 8 januari.
■ In het Jeu de Paume, place de la Concorde, 75001 Paris (01/ 
47.03.12.50): “Chantal Akerman” een retrospectieve van haar 
films en een video-installatie: van 10 oktober tot 26 november.
■ In de videoroom van de Kunst- und Ausstellungshalle, Friedrich- 
Ebert-Allee 4.53113 Bonn (0228/91 71 200):"Antonin spricht vor 
den Soldaten", een videoinstallatie van Klaus vom Bruch: tot 29 
oktober.
■ In Centre Pompidou, rue Beauburg 19,75197 Paris Cédex 04, 
(01/44.78.12.33): "Carte blanche à l’Institut Lumière": van 18 
oktober tot 8.januari.
■ In het Schülerfilmzentrum, Postfach 1967, 30019 Hannover 
(511/66.11.02) loopt van 1 tot 5 november het “Up-and-coming 
European Cinema Festival”, een competitief festival van video’s 
en films gemaakt door Europese jongeren onder de 25.

van Ana Torfs. Op zaterdag 11 en zondag 12 november vindt een 
conferentie plaats waar Anne Hollander, Anton Haakman, Scott 
Fisher en Siegfried Zielinski het onder meer zullen hebben over hoe 
het gebruik van licht en de rol van de kadrering zich hebben 
ontwikkeld in de schilderkunst vanaf de 16de eeuw en in de 
cinematografie van de 20ste eeuw. Voor meer info: Cinematheek 
Haags Filmhuis, Spui 191,2511 BN Den Haag (070/345.99.00).

VALS BEELD. Een boeiende reeks filmlezingen over beeld en 
werkelijkheid staat op het programma van Limelight Kortrijk. 
Onder de titel “Vals Beeld" zal Mare Holthof tweemaal per maand 
een lezing geven over aspecten van beeldmanupilatie, telkens 
gevolgd door een filmvertoning. De reeks gaat van start op maan
dag 9 oktober met de film “Film and Reality ” van Alberto Cavalcanti. 
Deze film uit 1942 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de 
documentaire van 1895 tot 1939. Citerend uit klassiekers stelt 
Cavalcanti een aantal fundamentele vragen over de verhouding 
film-werkelijkheid. In de loop van deze cyclus worden voorts 
thema’ s aangepakt als paranoia, hyperrealiteit, digitale manipulatie 
of de Roemeense televisierevolutie, geïllustreerd door films als 
“TheTenant”, “Travelogue5”, “Terminator2”en “Videogramme 
einer revolution”.
Op zaterdag 30 september worden in Kortrijk de allereerste film
pjes van de gebroeders Lumière, Mélies, Griffith, Porter en 
Williamson - met pianobegeleiding - vertoond. Het Lumière- 
filmpje “La sortie des ouvriers des usines Lumière ” wordt gekop
peld aan de première van de nieuwste video van-JanVroman 
“L'arrivée des ouvriers au Boelwerf Tamise en faillite ”. In de video 
zien we de arbeiders van de failliete Boelwerf verzamelen voor een 
laatste syndicale actie. Voor meer info: Limelight vzw, Jan 
Persijnstraat 6, 8500 Kortrijk (056/22.10.01).

INTERACTIVITEIT. Geen video-installatie dezer dagen, of ze 
moet interaçtief zijn. Waarmee bedoeld wordt dat de toeschouwer 
zelf moet participeren door op een muis te klikken (veelal gaat dit 
gepaard met lange wachttijden en geklungel enboeten de meeste 
installaties daardoor aan effect in). In het Duitse Osnabrück, waar 
tot 10 september het befaamde Media Art Festival liep, worden nog 
tot 24 september in de Kunsthalle Dominikanerkirche een negental 
installaties ter beschikking van hét publiek gesteld. Het belangrijk
ste thema is ook hier, zij het dan in interactieve versie, het mense
lijke lichaam. Info: European Media Art Festival, Postfach 1861, 
49008 Osnabrück (0541/216.58). (F.D.K.)

Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants

Jan VERCRUYSSE

Labyrinths & Pleasure Gardens
8 ONTWERPEN OP PAPIER

VERSCHIJNT DE lÓDE OKTOBER BIJ YVES GEVAERT, UITGEVER

VINKSTRAAT 160, II70 BRUSSEL
TEL. EN FAX: 32-2-660 23 72

Galerie Declercq

Mare Vanderleenen 
tot 25 september

Frank. F. Castlyns
vanaf oktober

Leopoldlaan 50 • 8300 Knokke-Heist 1 • Tel. 050/62 59 25 • Fax. 050/62 46 97
Open: Vrijd. - Zat. - Zond, van 11u00 - 12u30 en van 15u00 - 18u30 en op afspraak

COPYRIGHT
Art and Architecturebookshop
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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DAGMAR DE POOIER

ART GALLERY VZW

Cian Quayle
15 september tot 9 oktober 1995 

In samenwerking met 
de Isle of Man Arts Council

David Claerbout
14 oktober tot 19 november 1995
Geeft een lezing over eigen werk 

op vrijdag 20 oktober om 20u in de gallery

Lange Leemstraat 19 - 2018 Antwerpen 
open van do t/m zo 14 -18 uur 

en op afspraak 
tel 03 / 227 32 37

2*ÈA"e te8,2 de- Ma

t
é2

KUNSTENAARS 
voor Ruanda

Project met alle progressieve 
kunstenaars, rond vrede, 
vrijheid en onafhankelijkheid.

KUNSTEXPO 
met Randverschijnselen 
24 nov. - 16 dec. ‘95 
op 15 dec. VEILING

IgezochtI 
kunstenaars in 
concrete solidariteit.

Rooseveltlaan 404 
infO 9000 Gent 

09/225 81 40

[ SCHILDERIJEN ]

STEFAN
AN NE REL

BEELDHOU
UIT

ZIMBAB VAN 15 OKTOBER TOT EN MET
12 NOVEMBER 1995

7 TIM 15
OKTOBER

1995
OPENINGSTIJDEN 

iWEEKEND /
10 - 18 u.

' WEEK ;
14 -"21 u. i

ATELIER MARGOT

Hoefkestraat 20 

5611 rm Eindhoven

Openingsuren: donderdag t/m 

zondag van 14.00 u. tot 18.00 u. 

en op afspraak (tel. 040-1 1 75 43)

INLICHTINGEN
TEL 03/312 33 75
FAX 03/311 71 70
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1
DE WITTE BEER

2 SEPTEMBER - 22 OKTOBER 1995

GASTKUNSTENAAR
CHRIS

WUYTACK
grafiek + tekeningen

werk in PERMANENTIE van
Ignace BERNOLET 
Linda MOLLEMAN

Yves VELTER

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
elke lste, 2de & 3de zaterdag en zondag van de maand 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak: 
telefoon 050/31.14.05 of 34.36.89

Witte Beerstraat 7 • 8200 Brugge (St-Andries) 
(op 300 m buiten de Smedenpoort)

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.

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



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 Bef/ 10 Nfl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bef/40 Nfl). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
000-1188912-80. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
V SB-Bank 89 99 05 463 (vanuit een andere bank) of op giro-rekening VSB- 
Bank2459(met de vermelding van ons VSB-Bank-rekeningnummer, en uw 
naam en adres). De opname in de agenda betreft de naam van de instelling, 
het adres, het telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), 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.

België

Aalbeke

■ Ontmoetingscentrum Aalbeke
Krugerstraat -8511 Aalbeke®056/40.18.92 -ma-vr9u-12u 13u30-16u
Jan Kempenaers - fotografie [9/9 tot 5/10]
EU Peeters - fotografie [7/10 tot 9/11]

Aalst

■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300 Aalst ®053/77.22.97- vr 15u-18u ta-w 14u-18u
Tomasz Ciecierski [9/9 tot 22/10]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295- 9300 Aalst ®053/78.86.80- do-za 14u-18u zo 10u30-13u30
Serge Moreel, Marleen Matthys [3/9 tot 1/10]
Ignace De Vos, Walter Schelfhout [8/10 tot 5/11]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 -9300 Aalst®053/76).13.11
“Retrospectieve Roland Monteyne" [tot 17/9]
■ Onthaal complex Keizershallen
Keizerlijk Plein - 9300 Aalst © - 10u-18u
“Free artist fair Aalst 1995” [13 tot 15/10]

Antwerpen

■ Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000 Antwerpen ©03/234.21.60 - do-zo 14u-18u
Jan De Winter - schilderijen, tekeningen [28/9 tot 26/11]
■ Art Prom vzw
Valkstraat 64 - 2000 Antwerpen ©03/216.38.63 - ma-za 14u-18u
“Open Ateliers, Antwerpen-Zuid” - infocentrum [16-17-23-24/9]
■ Dagmar De Footer Art Gallery
Lange Leemstraat 19 - 2018 Antwerpen ©03/227.32.37 - do-zo 14u-18u
Cian Quayle [15/9 tot 9/10]
David Claerbout [14/10 tot 19/11]
• deSingel
DesguMei 25 - 2018 Antwerpen ©03/244.19.20 - di-w 14u-18u
Wim Cuyvers - architectuur [22/9 tot 29/10]
■ Diamantmuseum
Lange Herentalsestraat31-33 - 2018 Antwerpen ©03/202.48.90- ma-zp 10u-17u 
"Gioielli d’artista. Italiaanse kunstjuwelen van 1940 tot heden” [tot 23/9] 
Georges Cuyvers - solitaires [6/10 tot 5/11]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 Antwerpen ©03/231.90.56 - wo-za 14u-18u
Peter Rogiers [14/9 tot 4/11]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat 5 ■ 2000 Antwerpen © 03/248.72.95 - wo-za 14u-18u
Laurent Cruyt [14/9 tot 22/10]
Sven ‘t Jole [26/10 tot -/11]
■ Galerie IHAM
Paardenmarkt 92 - 2000 Antwerpen 003/231.50.36 - ma-vr 9u-18u za-zo 
14u-18u
“Artes femmes” - Margot Appels, Tina Van Poeck, NivO [1 tot 30/9] 
Werner Paenen [6/10 tot 6/11]

■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12 - 2000 Antwerpen 003/238.68.75 - wo-za 14u-18u
Daniel Faust - fotografie [8/9 tot -/11] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000 Antwerpen 003/232.84.28 - di-zo 10u-16u45
“Roemeense schilderkunst, 1800-1940” [tot 17/9]
“In de geest van Fluxus, 1962 -1978” [21/10 tot 27/1]
■ Het Bourlahuis
Nassaustraat 37-41 - 2000 Antwerpen 003/226.25.15 - do-zo 14u-18u
Reinhoud, André Goezu - sculpturen, schilderijen, grafiek [21/9 tot 22/10] 
■ LC.C
Meir50-2000 Antwerpen 003/226.03.06- di-zo 10u-17u
Krien Mohr, Alexander Honory, Dory Sack [tot 17/9]
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat 6 - 2000 Antwerpen 003/232.84.28 - wo-zo 10u-16u45
Luc Verbist, Dany Lobe [tot 1/10]
Ivo Toreman [6/10 tot 12/11]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen
“Sieraad, symbool, signaal” [tot 15/10]
■ Kultureel Centrum Luchtbal
Columbiastraat 110- 2030 Antwerpen 003/542.49.40-ma-za 10u-17u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [8/9 tot 3/10]
Inge Sterckx - fotografie [6/10 tot 7/11]
“Distance” - James Andrews, Jan-Pieter Cornelis, Barbara Remiasova... [29/9 
tot 9/11]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2078 Antwerpen 003/238.40.34
Marc Spanhove - schilderijen [1/9 tot 27/9]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000 Antwerpen 003/238.81.66 - do-zo 13u-17u
Alex van Mechelen, Dirk Bogaert [29/9 tot 22/10]
■ Middelheim Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 003/827.15.34 - di-zo 10u-20u
Richard Serra [23/9 tot 26/11]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 003/238.59.60 - di-zo lOu-17u
Ettore Spalletti [9/9 tot 5/11]
■ Nationaal Scheepvaartmuseum
Steenplein 1 - 2000 Antwerpen 003/232.08.50
"CMB 100, een eeuw Compagnie Maritime Beige” [tot 31/12]
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

Groenplaats - 2000 Antwerpen 003/231.30.33 - ma-vr 10u-18u za l0u-15u
18u-21u zo 13u-16u
“Vlaanderen en Castilië Y Leon, op de drempel van Europa” [16/9 tot 10/12]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47- 2000 Antwerpen 003/216.22.11 -
“Vluchtelingen” - John Vinck/ Le passage du témoin” - André Goldberg/
"Fotojournalistiek: de Gentse school” [tot 17/9]
“Palmen en tempels"/Tomas Thys/”Het beest verbeeld” [22/9 tot 19/11]
■ WK 16
Waalse Kaai 16 - 2000 Antwerpen 003/238.70.41 - vr-zo 14u-18u
“A/I-J/R-S/Z” - Wout Vercammen [16/9 tot 29/10]
■ Provinciaal Museum S terckshof - Zilvercentrum
Hoojtvunderlei 160 - 2100 Deume 003/360.52.52 - di-zo 10u-17u30
"Zilverdesign uit Finland” [7/10 tot 10/12]

Bellegem 

•Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem 0056/21.65.65 - ma vr-zo 15u-19u
Pablo Atchugarry, Eugène-Emile Demane, Michael Dumholz - sculpturen, 
schilderijen, juwelen [17/9 tot 23/10]

Bilzen

■ Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen 0089/41.39.13 
“Breekpunt” - glaswerk [26/8 tot 29/10]

Bornem 

■ Kultureel Centrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 Bornem 003/889.75.63 - ma-za 12u-24u 
zo 12u-18u
Jo Voets - fotografie [6/9 tot 2/10]
Erik Schelstraete - fotografie [4/10 tot 6/11 ]

Boussu

■ Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Boussu 0065/77.07.12 - di-zo I0u-12u I4u-18u 
“L’autre voie” - Mady Adrien, Gast Bouchet, Philippe Bouillon... [tot 15/9]

Bredene 

■ Kultureel Centrum An to Diez
Bosduivestraat 22 - 8450 Bredene 0059/32.13.28 - wo-zo 15u-19u
“Anto Diez prijs voor schilderkunst” [1 tot 22/10]
Carlos Roesbeke - schilderijen [28/10 tot 19/11]

Brugge

■ Stadspark Sebrechts
Oudie Zak - Beenhouwersstraat - 8000 Brugge 0 - ma-zo 9u-21u 
“Aspecten ’95" - Ignace Bernolet, Lucien Bossier, Willy Cauwelier,... - 
sculpturen [tot 17/9]
■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200 Brugge St-Andries 0050/31.14.05 - za-zo I5u-18u
Chris Wuytack - grafiek, tekeningen/Ignace Bernolet, Linda Molleman, Yves 
Velter - permanentie [2/9 tot 22/10]

Brussel

•APPBXL

Fontainasplein 22 -1000 Brussel 002/502.87.93 - enkel op afspraak
Walter Obholzer [16/9 tot 22/10]
■ Ateliers Sainte-Anne
Huidevettersstraat 75-77 -1000 Brussel 002/548.02.66 - di-zo 12u-18u 
“Joseph Beuys, accessoires et reliques” - tekeningen, objecten, film [2 tot 30/9] 
■ Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat 21-23 -1150 Brussel 002/770.53.33 - di-zo 10u-17u
“Franse boekbinders en versierde boekbanden tijdens de romantiek” [7/10 tot 
20/1]
■ Cultureel Centrum Brussel
Oude Sint-Nikolaaskerk - SintNikolaasplein 5 -1120 Brussel 002/262.04.33 - 
di-do za-zo 15u-18u
Emiel Uytterhoeven - beeldhouwwerk/Auli Iso-Lahteenmaki - grafiek [15/9 tot 
15/10]
Myriam Paridaens - beeldhouwwerk [27/10 tot 26/11]
Openluchttentoonstelling - Frans Claes, Patrick Crombé, Marc Decker,... [tot 
30/11]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190 Brussel 002/347.16.86 - ma-vr 12u-19u za 11 u- 
18u
“Nederlandse fotografie” - Rony Finke, Dana Marshall, Pauline Prior [7/10 tot 
10/11]
■ De Kriekelaar
Gallaitstraat 80 -1030 Brussel 002/216.12.30 - di-za llu-17u
"Discours-Mètis" - Pierre Bogaerts, Peter Buggenhout, Christine Clinckx... [tot 
7/10]
■ Fondation pour l’architecture
Kluisstraat 55 - 7050 Brussel 002/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u za-zo llu-19u
“Het huis in woorden” [tot 24/9]
“Europese prijs voor de wederopbouw van de stad, 1995” [22/10 tot -/11] 
“The act of seeing (urban space) taking a distance” - Gosbert Adler, Eugène 
Atget, Joachim Brohm... - fotografie [7/10 tot 12/11 ]
E Galerie Artiscope
Sint-Michielslaan 35 -1040 Brussel 002/735.52.12 - di-vr 14u-19u
“Venti Avventurosi" - Mario Airo, Salvatore Astore, Mauro Benetti... [tot 15/9] 
“2 N” - Nick Howey, Noëlle Koning - schilderijen [22/9 tot 27/10]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 - 7060 Brussel 002/537.81.36 - wo-za 14u30-19u
Max Neumann, Robert Combas, Jean Faucheur, Costas Tsoclis... [tot 30/9]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050 Brussel 002/538.08.18 - di-za 10u-17u zo 12u-17u
FIAC Paris [3 tot 9/10]
Dimitri Vangrunderbeek [-/9 tot -/10]
■ Galerie Synthèse
ErnestAllardstraat24 -1000 Brussel 002/514.40.55-wo-vr 14u30-18uza Uu-18u
Claire de Tonnac - schilderijen [3/10 tot 4/11]
■ Galerie Xavier Hufkens
Sint-Jorisstraat 8 - 7050 Brussel 002/646.63.30 - di-za 12u-18u
Allan Me Collum [14/9 tot 21/10]
Juliao Sarmento [26/10 tot 25/11]

■ Kabinet van Hedendaagse Kunst vzw
ErnestAllardstraat47-1000 Brussel 002/512.88.28 - za 14u-18u
Jo Dustin, Julian Key, Gerry Smith... [tot 30/9]
■ KB-Galerij - Kredietbank ta.v. Bart Suys
Grote Markt 19 -1000 Brussel 002/517.56.71 - di-zo Uu-18u
“Chinese jade en rolschilderijen uit de Dongxi-verzameling" [25/10 tot 17/12]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Regentschapsstraat3 - 7000 Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10u-12u 13u-17u 
“Emile Claus, lichtspelingen op de Theems” [19/9 tot 26/11] 
■ Le Botanique
Konihgsstraat 236 - 7270 Brussel 002/226.12.11 - di-do za-ZO llu-18u vr 
llu-21u
Henri Michaux - schilderijen [19/10 tot 17/12]

BERNAAR LEENDERS GALERIE MARIA CHAILLOUX

Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

BEELDEN

15-9 t/m 21-10

telefoon: 020 - 6388211 fax: 020 - 6392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur 
eerste zondag van de maand 14-17 uur 
de Annex tevens op zondag open van 13-18 uur
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14.9 - 4.11

JEAN-MARIE BIJTEBIER
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■ Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 -1000 Brussel 002/508.32.11 - di-zo 10u-13u 14u-17u 
“Brussel kunstenaarskolonie, Nederlandse schilders 1850-1890” [6/10 tot 10/12] 
“Louis Scutenaire - Irène Hamoir en hun vrienden” [13/9 tot 22/12] 
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000 Brussel 902/507.84.66 - di-zo 10u-19u30 
“Investment” - Diller & Scofidio [29/9 tot 3/12]
“Kunst en Mode van de jaren *60 tot heden” [29/9 tot 7/1]
■ Trefcentrum De Markten
Oude Graanmarkt 5 -1000 Brussel 902/512.34.25 - di-za 12u-18u 
"Discours-Mètis" - Pierre Bogaerts, Peter Buggenhout, Christine Clinckx... [tot 
7/10]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michelangelolaan 10-1040 Brussel 902/739.17.75- ma-do 13u-18u vr 13u- 
16u30
"Zeitperspektiven" - Reinhold Brauer - grafiek [27/9 tot 13/10]
■ Atelier 340
Rivierendreef340- 7090 Jette 902/424.24.12 - di-zo 14u-19u
“Vladimir Skoda, retrospectieve” - sculpturen [tot 8/10]

Charleroi

E Palais des iX" A i*ts
Place du Manège - 6000 Charleroi 9071/31.44.20
“La beauté insensée, 1890-1920” - werken van psychiatrische patiënten uit de
Prinzhom collectie [14/10 tot 29/1]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 909/386.00.11 - mi wo-vr 14u-17u30 
7a-w 10u-12u 14u-17u
“Dialoog aan de Leie” - Frits Van den Berghe, Octave Landuyt, Albert Saverys, 
Jan Burssens [9/7 tot 10/9]
Michel Bracke - grafiek [23/9 tot 23/10]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 909/282.51.23 - wo-vr 14u-17u za-zo 10u-12u 
14u-17u
“Dialoog aan de Leie” - Constant Permeke, Roger Raveel, Albert Servaes, Dan
Van Severen [tôt 10/9]
Gery De Smet, Cathy Daley, Till Velten [17/9 tot 22/10]
Willem Cole, Jürgen Albrecht [29/10 tot 10/12]

Geel

■ De Slijperij
Doelenstraat41 -2440 Geel 9014/58.27.51 - do 19u-22uza 14u-18uzo 14u-
17u. - --
Maarten Otten - collages, schilderijen, tekeningen [9/9 tót 1/10]
Marc Claerbout - schilderijen [14/10 tot 5/11]

Genk 

■ Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2-3600 Genk 9089/3093.11
“LSDE photography" [1 tot 15/9]
Paul Wunderlich [22/9 tot 15/10]

Gent

■ De Witte Zaal
Posteèmestraat64-9000 Gent909/225.42.90-ma-vr8u30-18u30
“La condition humaine: een confrontatie tussen hedendaagse kunst en 
archeologie” [ 10/10 tot 3/11 ]
■ Galerie Draaipunt
Begijnengracht 12 - 9000 Gent 909/234.08.48 - vr 15u-19u30za llu-17u zo 
llu-13u
Wilfried Genard - schilderijen [16/9 tot 1/10]
Luc Smëkêns - gouaches [7/10 tot 29/10]
■ Museum Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82 - 9000 Gent 909/225.32.53 - di-zo 9u30-17u
“Interbellum in Gent” [16/9 tot 26/11]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 909/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“‘Corpus Delicti’. Twee privé-verzamelingen: een noord/zuid dialoog” [tot 17/ 
9]
“25 jaar optie Fotografie en Film, Academie voor Schone Kunsten Gent" [30/9 
tot 22/10]
“Rotary Prijs 1995, wedstrijd voor jonge kunstenaars” [30/9 tot 29/10]
■ Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
0udevestl8-9000 Gent 909/223.59.69
“Hlm- en bioscoopzalen in Gent” [tot 1/10]
“Lichaam en hygiëne” [tot 1/6]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent 909/222.17.03 - 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’ [tot 15/10]
“De etsen van Jules de Bruycker (1870-1945) De houtsneden van Edgard 
Tytgat (1879-1957)” [28/10 tot 28/1]
■ Museum voor Sierkunst
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 909/225.66.76-di-zo 9u30-17u
“Made in Holland. Vormgeving uit Nederland.” [tot 17/9]
“Gent ontmoet Berlijn” - handgetufte tapijten [29/9 tot 4/11]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent
Hqfbouwlaan 29 - 9000 Gent 909/222.38.96 - di-zo 14u-18u 
“Internationale grafiek uit eigen verzameling” [tot 15/9] 
■ Galerij Dujardin
Edgard Blancquaertstraat 9 - 9030 Mariakerke 909/226.33.42 - za-Zo 10u30- 
12u3014u30-18u30
Luk Deneys [9 tot 24/9]

Hasselt 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 9011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u 
“Fotografie in Israël” [9/9 tot 22/10]

■ Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 9011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u 
“Duizend kraanvogels” - Magda Cuykx, Johan Deckers - textiel, keramiek [9/9 
tot 22/10]
■ Galerij van het Begijnhof
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 9011/21.02.66 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
“Vertellingen met water” - Katharine Ambrose, Philippe Avila, Sjoerd
Buisman... - aquarellen [tot 1/10]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 9011/21.13.17 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
Ria Pacquée, Gran Pavese, Marinus Boezem [tot 8/10]

Heist-op-den-Berg

■ Zwaneberg
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 9015/25.07.70 - ma-di do-za 10u-12u 
14u-l7u wo 10u-12u 14u-20u zo 14u-17u
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [8/9 tot 3/10]
Etienne Van Haevermaet - fotografie [6/10 tot 7/11]

Heusden-Zolder 

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550 Heusden-Zolder 9011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u za- 
zo 14u-18u
Raymond Mallentjer - fotografie [8/9 tot 4/10]
Cuauhtemoc Garmendia - fotografie [6/10 tot 8/11]

Hoeselt 

■ Kuituur- en Sportcentrum Ter Kommen
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt 9011/41.49.97 - ma-vr 9u-12u 13u-16u
Paule Blemont - fotografie [8/9 tot 4/10]
Raymond Mallentjer - fotografie [6/10 tot 8/11]

Houtave

■ De Roeschaert, Arts & Crafts
Kerkhofstraat 12 - 8377 Houtave 9050/31.95.63 - ma wo-vr 13u30-19u30 za 
10u-19u30 zo 10u-18u
“34 kunstenaars, keramiek en glas uit België en Tsjechië”

■ Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee 9 014/85.22.52 - ma-vr 9u-12u 13u- 
16u
“Remember it’s summer time” - Hilde Van Den Heuvel - grafiek [8 tot 29/9]

Knokke

■ Galerie Patrick De Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke- 9050/62.13.09 - vr-rna 14u-18u
Ricardo Brey [16/9 tot 30/10]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist 9050/60.77.86 - za-zo llu-13u 15u- 
19u
"peintographies" - Rudolf Berger [tot 10/9]
“The collection, original drawings” - Diane Bogaerts, Albert Szukalski,
Denmark, Thea Soggot... [-/9 tot -/10]
■ Galerie Declercq
Leopoldlaan 50 - 8300 Knokke-Heist 9050/62.59.25 - vr-zo llu-12u3015u- 
18u30
Mark Vanderleenen [tot 25/9]
Frank, F. Castlyns [vanaf -/10] ;
■ Kultureel Centrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 9050/61.37£1 - ma-zo 12u-22u
Davy Breyne - fotografie [9/9 tot 5/10]
Hilde Braet - fotografie [7/10 tot 9/11]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 ■ 8500 Kortrijk 9056/22.41.87- ma wo-zo 10u-12u 14u- 
19u
Tjok Dessauvage, Luis Salazar - keramiek, schilderijen-reliëfs [8/10 tot 17/11]
■ Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500 Kortrijk 9056/25.88.57 - ma do-vr 
14u30-19uzal4u30-18u
Zomeraccrochage [tot 11/9]
Hans Sieverding - schilderijen [14/9 tot 23/10]
José Manuel Ciria - schilderijen [26/10 tot 27/11]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (foyer schouwburg)
Schouwburgplein 14 - 8500 Kortrijk
Eli Peeters - fotografie [9/9 tot 5/10]
Wim Van Cappellen - fotografie [7/10 tot 9/11]
■ Galery Clo Bostoen
P. Breughelstraat 3-8510 Kortrijk-Marke 9056/21.48.56 - zo-wo 14u-18u
Luc Hoekx - schilderijen, sculpturen [1 tot 29/10]
■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat6-8510 Marke 9056/22.69.42 - ma-vr 9u-12u3013u30-16u
Krist Demasure - fotografie [9/9 to 5/10]
Jan Kempenaers - fotografie [7/10 tot 9/11]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970 Leopoldsburg 9011/34.65.48 - ma-vr 10u-12u 14u- 
18u za 10u-12u zo 14u-18u
“Orde in de chaos” - Rafaël Gorsen - schilderijen, tekeningen [9/9 tot 7/10]

Leuven

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest l08 - 3000 Leuven 9016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zo 10u-18u
Quilt groep Oud Heverlee/Lieve Van den Eynde - poppen [tot 10/9] 
"Mandsculpturen" [15/9 tot 8/10]
Eline 'tSant, Mohammed Chourri,Dominiq Vandewalle,... [14/10 tót 12/11]

•Kadoc
Vlamingenstraat 39 - 3000 Leuven 9016/32.35.00 - ma-vr 9u-l 7u30 za 9u-12u30 
“Recevez ce mien petit labeur, Jean De Castro, muziek eh mecenaat in de 16de 
eeuw” [4 tot 26/10] 
■ Romaanse Poort
Brusselsestraat63 - 3000 Leuven 9016/23.84.27- di-vr 10u-16u za-zo 13u- 
18u
“10 jaar Dirk Bouts Prijs, 6 jaar Prijs van de Stad Leuven” [tot 20/9]

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 909/348.28.05 - ma-vr 10u-12u 14u-17u 
“The waters wear the stones” - Els Dietvorst, Veronika Pot - tekeningen, 
fotografie [tot 1/10] 
■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren - zo 10u-12u
“Geïllustreerde briefhoofden uit Lokerse verzamelingen” [tot 26/11]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348 Louvain-la-Neuve 9010/47.48.41 - ma-vr 10u- 
18u zo 14u-18u
“Les loges de la folie” - Roger Dewint - schilderijen, grafiek [ 17/9 tot 29/10]

Maasmechelen

■ Kasteel Vilain XIII
Dreef - 3630 Maasmechelen
“Mijn-tekens” - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [30/9tot 12/11]
■ Kultureel Centrum Maasmechelen
Koningirmelaan 42 - 3630 Maasmechelen 9011/76.21.52 - ma-zo 10u-12u 
13u-17u
“Mijn-tekens” - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [30/9 tot 12/11]
■ Kunstacademie
Zetellaan 50 - 3630 Maasmechelen 9011/76.04.85
“Mijn-tekens” - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [30/9 tot 12/11 ]
■ Museum Mijnwerkerswoning
Marie-Joséstraat3 - 3630 Maasmechelen
“Mijn-tekens” - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [30/9 tot 12/11]

Malle 

■ Kultureel Centrum
Sint-Jozèflei26-2390 Malle 903/312.33.75 -ma-vr l4u-2Juza-zo 10u-18u 
“Beeldhouwkunst uit Zimbabwe” [7 tot 15/10]

Mechelen

■ Nekkerhallen
Nekkerspoel-Borcht - 2800 Mechelèn 
“Salon d’Artistes ’95" [12 tot 16/10]

Menen 

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt - Menen
WaalveSt - 8930 Menen 9056/51.58.91 - ma-zo 10u-12ü 14u-18u
Bart Leye - fotografie [9/9 tot 5/10]
Krist Demasure - fotografie [7/10 tot 9/11]

Namur 

■ Maison de la Culture de Namur
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur 9081/22.90.14
Henri Michaux- tekeningen [17/10 tot 31/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere ■
Polderstraat 76- 8670 Oostduinkerke 9058/51.47.57- vr-zo 14u-18u
Frieda Van Voorst - schilderijen/Yvo Lill - sculpturen [tot 1/10]
Jessica Gondek - schilderijen/Bart Soubry - sculpturen [29/10 tot 31/12]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo 909/373.70.06 - do-zo I4u-18u
Mario De Brabandere [tot 1/10]
Servi Van Grinsven [7/10 tot 5/11]

Oostende

■ Galerie Robert & Partners '
Prinsenlaan 27 - 8400 Oostende 9059/51.50.76 -vr-za 15u-19uzo llu-13u
Kunstenaars van de galerie [1 tot 24/9]
■ Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat27- 8400 Oostende 9059/80.53.35 - za-zo 14u-17u
“La Gamme d’Amour” [tot 31/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende 9059/80.53.35 - ma wo-zo 10u-12u 14u-17u
Greta Buysse - fotografie [tot 1/10]
“Kunstwerken uit de verzamelingen van de leden van de ‘Vrienden van de
Stedelijke Musea Oostende’.” [tot 29/10]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 9059/50.81.18 - di-zo 10u-18u
Bram Bogart - retrospectieve/”Modeme sieraden uit de collectie van H. Drutt" 
[tot 24/9]
“Jozef Peeters. 1895-1960.” - retrospectieve [tot 24/9]

Rob Vos

Cudrun
Hjartardottir

Muriël Musa

13 AUGUSTUS T/M 
10 SEPTEMBER 1995

UTRECHT 
GRAFIEK
Roland Sohier

Part et fantaisie

Kunstenaars
van de galerie
Grafiek

16 SEPTEMBER T/M 
21 OKTOBER 1995

Open: WO. VR. ZA. 
en iedere tweede ZO. 

van de maand 
13.00 17.00 uur 

DO. 1 3.0022.00 uur

Oudegracht 305 Utrecht 
tel/fax: 030 342 864

GALERIE CD

TEUNY TUKKER
23 september - 28 oktober

KORTRIJKSTRAAT 44 • 8700 HELT • TEL. 051 / 40 77 81 • FAX 051 7 40 60 57
OPEN: donderdag - vrijdag - -zaterdag 15u - 18u en op afspraak
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Otegem Zonnebeke Bergen op Zoom

■ Deweer Art Gallery
Tîegemstraat 6a - 8553 Otegem <£>056/64.48.93 - wo-zo 14u-18u
Aernout Mik, Danny Matthys [9/9 tot 22/10]
Siegfried Anzinger [28/10 tot 10/12]

Overpelt

■ Cultureel Centrum De Poort
leperstraat 7 - 8980 Zonnebeke <£ 051/77.04.41 - di-za 14u-18u zo 10u-12u 
14u-18u
Robie van Outryve [6/10 tot 5/11]

Nederland

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom £01640/429.30 - di-zo llu- 
17u
Rob Mohlman [tot 24/9]
Louis Weyts [23/9 tot 19/11]
“De Vierjaargetijden” [21/9 tot 6/1]

■ Ontmoetingscentrum Palet he
Jeugdloon 2 - 3900 Overpelt <£011/64.59.52 - ma-zo 10u-12u
Hub Van Winkel - schilderijen [23/9 tot 1/10]

Ranst

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

Sint-Niklaas

■ Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas <£03/766.04.25 - vr-ma 14u-18u do lOu- 
13u
“Condor” - Frank Piessens - schilderijen, aquarellen [tot 14/9]
“Het magisch realisme van Simon Schoonvliet” - schilderijen [15/9 tot 6/11 ]
■ Stedelijk Museum Zwijgershoek
Regentiestraat 61-63 - 9100 Sint-Niklaas <£03/777.29.42
“Oscar Jespers en leerlingen” [tot 30/9]
■ Vierkante Zaal/Akademie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas <£03/776.33.00 - ma-wo 19u-21u za-zo 
10u-12u 14u-17u
Krie Heyse - schilderijen [1/9 tot 1/10]
“Ik blijf een mond vol tanden” - Marc De Blieck, Krie Heyse, Renée 
Lodewijckx... [8 tot 29/10]

Sint-Truiden

■ Kultureel Centrum “De Bogaard”
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-Truiden <£011/68.79.59 - ma-zo 10u-12u 
13u-18u
Hilde Braet - fotografie [8/9 tot 4/10]
Paule Blemont - fotografie [6/10 tot 8/11]
■ Provinciaal Museum voor Religieuze Kunst
Begijnhof- 3800 Sint-Truiden <£011/69.11.88 - di-vr 10u-12u3013u30-17u 
za-zo 13-30-17u
“Uit de klere(n)” - Karin Arink, Jan Carlier, Pie Daenen... [tot 8/10]

Strombeek-Bever

■ Kultureel Centrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein -1853 Strombeek-Bever <£02/267.41.56 - ma-zo 10u-22u
Inge Sterckx - fotografie [6/9 tot 2/10]
Jo Voets - fotografie [4/10 tot 6/11]

Tervuren
—------ -------:------------ —----------------- •------—_______ •____ —___
■ Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren <£02/769.52.11 - ma-zo 9u-17u30
“Verborgen schatten uit het Afrikamuseum van Tervuren” [tot 26/11 ]

Tielt
■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44 -8700 Tielt <£051/40.77.81 - do-za 15u-18u
Teuny Tukker [23/9 tot 28/10]
■ Kultureel Centrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Helt ©051/40.29.35 - ma-vr 9u-12u 14u-l 7u
Wim van Cappellen - fotografie [9/9 tot 5/10]
Davy Breyne - fotografie [7/10 tot 9/11]

Tienen
_____ •___ .__ . .. * ’ _____________—

■ Het Toreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen <£ 016/81.73.19- ma-vr 9u-12u3013u30-l 7u zo
zo 14u-18u
Hugo Duchateau [7/10 tot 19/11]

turnhout

■ Cultureel Centrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout <£014/41.94.94 - di-za 14u-18u zo 10u-12u 
14u-18u
“De kunstbende Don Quichot” [tot 1/10]
“Trottoir'’ - Dominique Van Huffel - fotografie [tot 8/10]
■ Het Paterspand
Patersstraat 100 - 2300 Turnhout - wo 13u-17uza-zo 10u-18u
“Paul De Lou en de figuur” - schilderijen, tekeningen [6/10 tot 5/11]

■ Art Box
Westerlaan 17-8790 Waregem <£056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo llu- 
19u
Jean Lemmens [1/9 tot 16/10]
■ Kultu u reentrum De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem <£056/62.13.40 -ma-zo 10u-12u 14u-17u
“Gavetprijs, wedstrijd voor schilderkunst” [9 tot 24/9]

Wevelgem

■ Gemeentelijk Kultureel Centrum
Acaciastraat - 8560 Wevelgem <£056/40.12.40 - ma-vr 9u-12u 14u-17u
Leo Hasenbroekx - fotografie [9/9 tot 5/10]
Bart Leye - fotografie [7/10 tot 9/11]

Alrnere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325ALAlmere <£036/537.82.82 ■ di-zo 12u-17u 
“De menselijke maat” - Wessel J. Huisman, Ben Zegers - schilderijen, 
sculpturen [tot 10/9]
Piet Tuytel, Séry C. [23/9 tot 5/11]

Amersfoort

■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811BL Amersfoort <£033/61.99.87 - di-vr 10u-17uza-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

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam <£020/620.48.78 - di-za 13u-17u
“Dat verandert de zaak, Amsterdamse geveltransformaties" [8/9 tot 28/10] 
■ Artotheek - Oost
Derde Oosterparkstraat 201 -1092 CZAmsterdam <£020/668.17.53 - di-wo 
14u-21uvr-za 12u-17u
“Stages of permeability” - Eleonoor van Beusekom [ 1 tot 28/10]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat59 -1016NNAmsterdam <£020/422.04.71 - di-zo llu-17u
Bill Breckenridge, Eponce, Reggy Gunn - muurschilderingen/The digital 
underpass” - David Garcia [2/9 tot 8/10]
Christiaan Bastiaans, Michael Joo [14/10 lot 26/11]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam £020/625.56.51 - di-zo 12u- 
17u _
Krzysztof Wodic/ko [15/9 tot 5/11]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016UAmsterdam £020/622.71.93 - di-za 13u-18u
“A.U.B.” - Henk Visch [9/9 tot 22/10]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland 439 -1013 LP Amsterdam £ 020/638.82.11 - do-za 13u- 
18u
Bemaar Leenders - sculpturen [15/9 tot 21/10]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GA Amsterdam £020/622.17.32 -wo-za 13u-17u30 
Janpeter Muilwijk [2/9 tot 1/10]
Hansje van Ooijen, Rosemin Hendriks - schilderijen, tekeningen [7/10 tot 5/11] 
• Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD Amsterdam £020/673.21.21 - ma-zo 10u- 
17u
“Het Galante Tijdperk; schilderijen uit de collectie van het Rijsmuseum 
1700-1800” [tot 24/9]
“Merk-en stoplappen” [tot 15/10]
“Het portret” - tekeningen, prenten en foto’s [tot 29/10]
“Het gezicht verbeeld” [4/10 tot 11/2]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Amsterdam £020/573.29.11 - di-zo llu- 
17u
“Moving out” - Robert Frank - fotografie [2/9 tot 29/10]
“100 jaar stedelijk museum”/”Goed modem werk” - Chagall, Bracque, 
Severini.. ./"Wild walls” - Kai Althoff, Mat Collishaw, Anne Decock, 
Douglas Gordon.. ./"Site specific in digital landscape” [14/9 tot 29/10]
■ Stichting Ultima Thule N
Pieter Nieuwlandstraat 23c -1093 XJAmsterdam £020/693.95.58 - wo- 
vr 14u-18u30
“De Stilte van het Einde. Deel 2” - Maria Serebriakova [10/9 tot 1/10]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam £020/570.52.00 - ma-zo 
10u-17u
Maurice Denis [tot 17/9]
“Franz von Stuck (1863-1928), Eros en Pathos” [29/9 tot 21/1]
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond t.a.v. Els Stubbe
Nes45 -1012 KD Amsterdam £020/622.90.14 - ma-za 10u-20u30 zo 
13u-17u
“Goud en Eeuw, V.O.C. - Vlaamse Oost-Indische Compagnie” - Sjoerd 
Paridaen, Johan van Geluwe [tot 24/9]
“De ronde van Vlaanderen, nu ook in Amsterdam” - Joke Mestdagh, 
Robert van de Linde [tot 29/10]
■ W139
Warmoesstraat 139 - 1012 JB Amsterdam £020/622.94.34 - wo-zo 12u- 
18u
“Electric children chair” - Federico D’Orazio [15/9 tot 1/10]
Mathilde 1er Heyne [6 tot 8/10]
“Shaking patterns” [16/9 tot 15/10]
Esther Jiskoot [27/10 tot 26/11]

— 
Arnhem
___________________________________________________________________

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem £ 085/43.24.31 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“De IJssel" [24/9 tot 6/11]
“Niet tolerant zijn” - Theo Schepens - sculpturen [16/9 tot 12/11] 
“Voetstukken; schoenen tussen kunst, ambacht en industrie” [9/9 tot 19/ 
11]

Bergen

■ Museum Kranen burgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen £02208/989.27 - di-zo 13u-l 7u
Jaap Min, Dirk Trap [2/9 tot 27/1]

Boxmeer

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer £ 08855/722.91 - do-za llu-17u zo 
14u-17u
Jos Klaver - schilderijen, tekeningen, gemengde technieken [3/9 tot 3/10]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda £ 22.50.25 - di-vr 10u-17u za-zo 13u- 
17u
Peter Vos - tekeningen [10/9 tot 5/11]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda £076/14.19.28 - do-zo 13u-17u
H.W. Werther, Rob Moonen, Sandor Naus, Anthony Kleinepier [30/9 tot 
23/10]

Delft

■ Cultureel Centrum Abtswoude
Aart van der Leeuwerdaan 332 - 2624 LJ Delft £015/56.92.06 - ma-zo 9u- 
21u30
“Aquarellen van bewoners van Delft” [tot 24/9]
Antoinette van der Steen - keramiek [27/9 tot 29/10]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517HVDen Haag £070/338.11.11 -di-za 9u-21u 
zo-ma 9u-18u
“Silhouetten in blauw” - mode [tot 10/9]
“Ouborg Prijs 1995” - Dick Raaijmakers [17/9 tot 29/10]
Stadscollectie [16/9 tot 12/11]
Piet Dirkx - schilderijen [16/9 tot 31/12]
■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag £070/364.69.40 - di-vr llu-17u 
za-zo 12u-17u
“Nijverheid aan de Singelgracht, 100 jaar bedrijven aan de Veenkade” [8/9 
tot 5/11]
■ HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag £070/365.89.85 - ma-za 12u-17u 
“Zoom in/Turn around” - Marin Kasimir [8/9 tot 18/11 ] 
“Animaris Currens Sabulosa" - Theo Jansen [1 tot 10/10]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
LangeVoorhout74-2514 EH Den Haag £ 070/338.11.11 - di-zo 11 u-17u 
“Van expressionisme tot verzet, kunst uit Duitsland 1909-1936” [tot 1/10] 
“Rodin, figuurstukken en portretbustes” [15/10 tot 14/1]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 - 2514 AP Den Haag £ 070/346.27.00 - ma-za 13u- 
17u
“Letters! Letters! Vijfde internationale tentoonstelling van hedendaagse 
kalligrafie” [25/9 tot 2/12]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger
Oude Liesselseweg 29 - 5751 WNDeurne £ 04930/875.07 - di-zo 12u-l7u
“De bloem in de kobongan" - Saskia Vermeersch [tot 1/10]

Dordrecht 
__________________________________________________________________

■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht £078/13.41.00 - di-za 10u-17u zo
13u-17u
“Ferdinand Erfmann (1901-1968)” [tot 10/9]
“Portretten. Overzicht van Nederlandse portretkunst vanaf 1880.” [tot 10/
9]
Egbert van Drielst - schilderijen, tekeningen, grafiek [24/9 tot 12/11]
Mariette Linders [17/9 tot 19/11]

Eindhoven

■ Atelier Margot
Hoefkestraat 20 - 5611 RM Eindhoven £040/211.76.43 - do-zo 14u-18u
Stefan Annerel - schilderijen [15/10 tot 12/11]
■ Museum Kempenland
St Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEindhoven £040/52.90.93 - di-zo 13u- 
17u
“Gebakken en geglazuurd, hedendaagse keramiek uit de regio” [9/9 tot 12/ 
H] •
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven £040/75.52.75 - di-zo llu-17u
“Signalement” - Wim T.Schippers, Willem de Ridder - video [tot 10/9] 
Douglas Gordon/”Nieuwe aanwinsten 1994-’95" - Reinhard Mucha, 
Christina Iglesias, Tony Oursler, Marijke van Warmerdam... [17/9 tot 12/ 
H]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis
Oosthaven 9 - 2801 PB Gouda £01820/884.40 - ma-za 10u-17u zo 12u-17u 
"Moderne-kunst, wat doe je ermee”/”Merklappen” [9/9 tot 29/10]
■ Stedelijke Musea
Oosthaven 9 - 2801 BP Gouda £01820/884.40 - ma-za I0u-17u zo 12u- 
17u
“20 jaar Gouds Pottenbakkers Festival” [tot 10/9] 
“Moderne kunst. Wat doe je ermee?” [9/9 tot 29/10]
“Merklappen uit Gouda en omgeving” [2/9 tot 19/11]
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Groningen

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 0050/66.65.55 - di-m 10u-17u tp 13u-17u 
“Australia now, contemporary aboriginal art” [10/9 tot 5/11]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem ©023/16.42.00 - ma-^n Ilu-17u7,o 13u-17u 
“De trots van Haarlem: drie visies in foto’s” - Henze Boekhout, Machiel
Botman, Piet van Leeuwen [tot 8/10]
•

Grote Markt- Haarlem © 023/16.42.00 -ma-na llu-17uzo 13u-17u
Breyten Breytenbach [16/9 tot 26/11]
E Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 0023/16.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u 
“Een Hollandse textielstad; Haarlem 1274-1969” [tot 22/10]

Hardinxveld-Giessendam

■ Museum De Koperen Knop
Binnendams 51 - 3371 BA Hardinxveld 001846/113.66 - wo-ga 13u-17u 
“Keukengerei rond 1900” [16/9 tot 18/11]

Hattem

■ Streekmuseum Hattem Voermanhuis
Achterstraat 46-48 - 8051 GC Hattem 005206/428.97 - ma-za 10u-l 7u
Wout van Ringelestein - schilderijen [tot 31/10]

Heemstede

■ Cultureel Centrum Het Oude Slot
Ir. Lelylaan 6-2103 XP Heemstede 0023/29.08.85 - wo-zo 14u17u
“Het Gat” - Theo Besemer, Sjoerd Buisman, John Körmeling,... [tot 22/10]

Heerlen

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19-6411 HKHeerlen 0045/76.44.49- di-vr llu-17u za-za 14u-17u
"CD-home" - Yvonne Dröge-Wendel [tot 22/10]

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond004920/474.75 - di-vr 10u-17u za-za 14u-17u 
"Zomeropstelling: een keuze uit de collectie hedendaagse kunst” [tot 17/9] 
“Van/uit Helmond” - Hans Kuijs, Ingeborg Meulendijks [16/9 tot 19/11]

‘s-Hertogenbosch

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst 
Citadellaan 7 - 5211XA ‘s-Hertogenbosch 0073/12.21.88 - di-za‘llu-17ü Zo 
13u-17u
“Time exposed” - Hiroshi Sugimoto - fotografie [17/9 tot 22/10]
■ Jan Van Hoof Galerie
Vughterweg 58-60 - 5211 CM ‘s-Hertogenbosch 0073/14.23.43 - do 19u-22u 
vr-zo 14u-18u
Frits Peeters, Henk Ovink - schilderijen, sculpturen [10/9 tot 1/10]
Piet Warfietnius, Josien Brenneker - Schilderijen, zeefdruk [15/10 tot5/ll]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstrddt 41 - 527/ HT ‘s-Hertogenbosch 0073/877.800 - di-vr lOu-17u 
za-za 12u-17u
“Processies” - Rien van Heesewijk - fotografie [tot 17/9]
“Handzaam hout” [23/9 tot 19/11 ]
“Un Cercle d’Amis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd.” - Edouard 
Agneessens, Henri de Braekeleer, Willy Finch,.. ./"Aanwinsten” [30/9 tot 7/1]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 002153/156.56 - di-za llu-17u zo 12u-17u
"Quirijn van Tiel ‘Verzameld Werk’” [tot 10/9]
Mariken Oltheten - grafiek [tot 24/9]
“Auguste Rodin, bronzen beelden en monumentale opdrachten” [15/10 tot 14/1]

Leerdam

■ Nationaal Glasmuseum
Lingedijk 28 - 4142 LD Leerdam 003451/127.14 - di-vr 10u-13u 14ü-17u za- 
zo 13u-17u
“Eenheid in veelheid”/”Semper idem/Semer divers” [tot 10/9]
“Jaap Gidding, getekend en geschilderd”/’ ’Kristalunie Maastricht” [24/9 tot 3/ 
12]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfrnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 0058/12.30.01 - ma-za llu-18u zo 13u-17u
“Salut au Monde” [2/9 tot 19/11]
■ Nederlands Keramiek Museum Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZ Leeuwarden 0058/12.74.38 - ma-za lOu-17u 
zo 14u-17u
"Hedendaags porselein in Europa 122/9 tot 19/111

Leiden

■ Centrum Beeldende Kunst
Hoogkmdse Kerkgracht 19-21 -2312 HSLeiden 0071/(5)16.53.69 -wo-za 
12u-17u zo 13u-17u
“In vervoering, een stadsbussenproject” - Officium Censorum, Arjenne Fakkel, 
Jan Kleingeld... [tot 23/9]
“Leiden en de sociale vernieuwing” - fotografie [14/10 tot 12/11]
■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 -2300AELeiden 0071/16.88.00-di-vr 10u-17uza-za I2u-17u
“Netsuke, Japanse cultuur in een notedop”/”Katazome” - Noriko Nakamura [tot 
31/12]
“Vergeten eilanden, het mysterie van de Zuidoost-Molukken” [6/10 tot 25/8]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden 0071/16.53.60- di-vr 10u-17u za-za 12u-17u
“Pilgrim Fathers” [tot 30/9]
“Hedendaagse tekeningen, geconserveerd en getoond” [tot 6/11]

Lelystad

■ Provinciehuis
Visarenddreefl - 8232 PH Lelystad 003200/220.14
Cor Vrolijk-schilderijen/Iene Vonk-keramiek [1/9 tot 12/10]
Michiel Jansen [13/10 tot 23/11]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 0043/29.01.90 ■ di-za llu-17u
Georg Baselitz - schilderijen [9/9 tot 7/1]
Paul Devens, Norbert Gruntschel, Rik Meijers, Roel Knappstein [16/9 tot 14/1 ]
Toon Verhoef [7/10 tot 4/2]
“Reliëfs 1959-’60" - Lee Bontecou/Frank van Hemert [12/9 tot 4/2]
Willem de Kooning - sculpturen [2/9 tot 2/6]
■ Landbouwbelang
Maasboulevard, naast Kamer van Koophandel 0043/62.25.06- wo-za 13u-18u 
“Mycelium” - Bart Benschop, Hanneke van Buitenen, Sonja van Kerkhoff, Jos 
Kessels... [1 tot 30/9]

Middelburg

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg 001180/755.23 - di-zo 13u-17u
“Flotsam and Jetsam (the end of the game)” - Mark Dion [8/9 tot 15/10]
Jimmie Durham [27/10 tot 27/11]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg 001180/266.55 - di-vr 10u-17u za-ma 13u30-17u
“The North Atlantic Samurai” - Waldo Bien [tot 1/10]

Nijmegen

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen 0080/22.91.93 - ma-za 10u-17u zo 13u-17u 
“Geschiedenis van de wezenzorg in Nijmegen.” [9/9 tot 5/11]

Oost-Sou burg

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat 239 - Oost-Souburg 001184/166.72 -
“Water & Salt" - Barbara Jean/Narcisse Tordoir, Jan Verhaeghe [10/9 tot 5/11]

Otterlo

■ KröUér-Müller Museum Park de Hoge Veluwê
Houtkampweg 6 - 6731AWOtterlo 008382/12.41 ■ di-zo 10u-17u
Charley Toorop [tot 29/10]
“Serena” - Jean-Marc Bustamante - installatie [tot 31/10]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 004750/334.96 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u .
Hendrik Luyten (1859-1945) - schilderijen [14/10 tot 31/12]

Roosendaal

■ Tongerlohuis
Molenstraat 2 - 4701JS Roosendaal 001650/664.85 - di-zo 14u-17u
his Slock, Mechteld de Sombreff, Leontien Tierolff-Hooij - schilderijen [tot 25/9]
Cora van Antwerpen, Kitty Doomernik, Henk van Rooij - schilderijen, 
sculpturen [1 tot 29/10]

Rotterdam

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AA Rotterdam 0010/44.00.301 - di-za 10u-17u zo llu-17u
“World Stuff. De gewoonste zaken van de wereld” [tot 8/10]
“Droog Design” [tot 22/10]
“Galerie ’95, opening van het Rotterdamse galerieseizoen" [tot 5/11]
“De Senatoren” - Helena van der Kraan - fotografie/”Politicians, de verbeelding 
van de politiek in de fotografie” [9/9 tot 5/11], 
“Pop Art uit de collectie Nederland” [tot 5/11]
“Jimi Hendrix in Holland” - fotografie [16/9 tot 12/11]
“Hard werken, geschiedenis van een ontwerpbureau” [14/10 tot 26/11]
“Schatten van Lombok. Juwelen uit de Gordel van Smaragd” [16/9 tot 10/12]

■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam 0010/413.26.80 - di-za 10u-17u zo llu-17u
“Van barken en fregatten" [tot 24/9]
‘Toen zij uit Rotterdam vertrokken, 4 eeuwen landverhuizers en emigranten” 
[16/9 tot 10/3]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam 0010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“Duitse en Franse kunst uit de 15de en 16de eeuw” - schilderijen, tekeningen, 
prenten/“Deense ceramiek. Overzicht van Deense ceramiek uit de periode 
1970-1995” [tot 10/9]
“Rotterdams Kunst” - Jacob Zekveld [3/9 tot 22/10]
“Kunstenaarsportretten. Prenten tekeningen vanaf de 15de eeuw” [tot 12/11]
“Kunst en fotografie” [tot 19/11]
Matthew Barney [22/10 tot 31/12]
Dirk Hannema [tot -/l]
“One Man’s Trash is Another Man’s Treasure: Gebruiksvoorwerpen Over
schrijden de Grenzen van de Cultuur” [1/10 tot 7/1]
"Isthmus" - Shirazeh Houshiary [21/10 tot 14/1]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CBRotterdam 0010/440.12.00- di-zo 10u-17uzo llu- 
17u
“Referentie OMA, de sublieme start van een architectengeneratie” [tot 5/11] 
“Rotterdam 2045. Visies op de toekomst van stad, haven en regio” [23/9 tot 26/11]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63 - 3012 BNRotterdam 0010/213.20.11 - di-zo llu-17u
“Magnum Cinéma”/”100 jaar socialisme” - Taco Anema [2/9 tot 8/10]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 0010/411.01.44 - di-zo llu-18u
“The wonderful world that almost was” - Paul Thek [tot 8/10]
Eleanor Bond, Brandt Junceau [28/10 tot 31/12]
■ XX Multiple Galerie
Witte de Withstraat 55 - 3012 BM Rotterdam 0010/414.00.08 - wo-zo 12u-18u
Paul Thek - etsen [tot 8/10]

■ Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 0046/51.34.60 - di-vr Ilu-17u za-zo 14u-17u 
‘Tussen kunsttempel en woonkamer, dubbelportretten van museumsuppoosten 
op zaal en thuis” - Tom Franken (8/9 tot 15/10]
“Introducé” [tot 15/10]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg 0013/44.42.40 - do-zo 13u-17u
“It’s my party and I die if I want to” - Matthew Caliy, Stephen Nicholas [15/9 
tot 8/10]
"SamenHangen" - Goof Salimans, Erwin Dehart [13/10 tot 5/11]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96- 5046 GN Tilburg 0013/36.74.75 - di-vr 10u-17u za-zo 12u-17ù
“The Beatles, populaire stof ’ [tot 24/9]
■ Scryption
SpOorlaan434A - 5038 CH Tilburg 0013/35.37.77- di-vr 10u-17u za-zo 13u-17u
“Summertime” - collectie platenhoezen [tot 21/9]
“Olivetti design” [tot 1/10]
“Het sprekende lichaam, non-verbale communicatie bij mens en dief’ [tot 5/11]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 0013/43.83.00 - di-zo llu-17u .
‘ 7 curven, 1 regenboog, 1 ladder" - Jan Andriesse [tot 12/11]
“Blow up” - Luc Tuymans [2/9 tot 14/1]
“De Tuin van Pjotr Müller" [tot 31/8/96]

Utrecht

E Casco
Oudegracht366 - 35H PP Vtrecht 0030/31:99.95- wo-zo-13uHl7u30‘n
Rob Verf - schilderijen [2/9 tot 1/10]
Barbara Visser [7/10 tot 5/11]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 0030/36.23:62 - di-za 10u-17u zo 12u-17u
Kim Adams, Nicole Eisenman, Johan van Oord [2/9 tot 29/10]
“Utrechts keramiek” [23/9 tot 5/11]
■ Made in Heaven
Oudegracht305 - 3511 PB Utrecht 0030/34.28.64 - wo vr-za 13u-17udo 13u-22u
“IT’ - Rob Vos, Gudrun Hjartardottir, Muriël Musa [tot 10/9]
“L’art et fantaisie” - Roland Sohier [16/9 tot 21/10]
■Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63-3512LG Utrecht 0030/31.38.35-di-vr 10u-17u za-zo llu-17u
"Borduurkunst uit China” [tot 8/10]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 0077/51.34.57 - di-vr 10u-16u30 
za-zo 14u-17u
Frits van der Zander -Sander Philippen [17/9 tot 5/11]

Vlieland

■ Museum Tromp’s Huys
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland 005621/16.00 - ma-vr 10u-12u 14u-17u 
za 14u-17u
“Ik was vroeger op een eiland...” [tot 30/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 november 1995. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 15 oktober 1995 op het redactieadres.

jonge getalenteerde schilders die hun werk willen verdiepen
In januari 1996 start 

Academie Minerva 
te Groningen de tweejarige 

Vervolgopleiding Schilderkunst 
Als enige kunstacademie 

in Nederland

De aanmelding staat open voor jonge getalenteerde 
schilders die zijn afgestudeerd aan een 
kunstacademie of een soortgelijke ontwikkeling 
hebben doorgemaakt.
Zij koppelen nieuwsgierigheid, toewijding en 
volharding aan een groot verlangen om op 
actieve en reflectieve wijze dieper door te 
dringen in het potentieel van de 
schilderkunst.

De opleiding bestaat uit een studio- en 
collegeprogramma, werkbesprekingen, workshops, 
tentoonstellingen, master classes, symposia en 
andere activiteiten.

Academie Minerva organiseert de vervolgopleiding 
in samenwerking met het Instituut voor Kunst- en 
Achitectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit 
Groningen en met de Master of Fine Art opleiding 
van het Hunter College in New York.

Voor de opleiding zullen ten hoogste 10 studenten 
worden gekozen uit binnen- en buitenland. De 
eerste selectie heeft plaatsgevonden in september. 
Voor de tweede selectie in oktober is aanmelding 
mogelijk tot uiterlijk 1 oktober a.s.. Voor de derde 
selectie in november is aanmelding mogelijk tot 
uiterlijk 1 november a.s..

Hanzehogeschool | Academie Minerva 
Hogeschool van Groningen -

De begeleiding is in handen van belangrijke 
kunstenaars en theoretici uit binnen- en buitenland, 
w.o. de Nederlandse schilders Ton Mars en Johan 
van Oord en de kunsttheoretica Katalin Herzog. 
Elke student krijgt de beschikking over een 
atelierplaats in een markant 19e-eeuws gebouw met 
uitzicht op een mooi aangelegd park, in het 
centrum van de universiteitsstad Groningen.

Voor informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen, met: 
Academie Minerva
Vervolgopleiding Schilderkunst 
Studentenadministratie
Postbus 1329 Tel. 050 -(3)666 734
9701 BH Groningen Fax 050 - (3)186 083
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 51- SEPTEMBER-OKTOBER1994 VOORAF UITGEVERIJ

■ Frank Vande Veire Een zo noodlottig verlangen Over 
Pierre Klossowski ■ Kees Ouwens Een twee drie vier... ■ 
Marc Holthof Y ou like to watch, don’t you 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 ■ Amont 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

De verantwoordelijkheid voor de 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

Uitgever
Amarant vzw
Hoogpoort 50, B-9000 Gent
Tel. 32(09)233.03.24 - Fax 32(09)233.42.36
Bestuur
Koen Luyckx (voorzitter), Koen Brams, Erik Eelbode, Daan
Rau, Goedele Van den Eede
Verantwoordelijke uitgever
Koen Luyckx
Oprichter
John Quivron
Oprichtingsdatum
1 maart 1986

NUMMER 52 - NOVEMBER-DECEMBER 1994

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

REDACTIE

■ 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

Hoofdredactie
Koen Brams
Redactie Ondertussen
Filip De Keyser, Erik Eelbode, Etienne Wynants
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Erik Eelbode
Agenda
Gauthier Dejonghe
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Koen Brams
Abonnementen
Gauthier Dejonghe

NUMMER 53 - JANVARI-FEBRUAR11995

De Mondriaanstichting

M
■ 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 AbendlandesDe 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 

■ Koen raad Geldof De (on-)zichtbaarheid van de cultuur ■ 
Ulrich Meister Dagboek ■ André Gervais Over de verhou
ding tekst/fotografisch beeld bij Marcel Duchamp ■ Bart 
Verse haffel 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.

AUTEURS
Mark Kremer Kunsthistoricus en criticus. Programmeur 
beeldende kunst bij het Festival aan de Werf (Utrecht),

Dirk Pültau Schrijft over beeldende kunst voor verschillende 
media. Publiceert in “De Witte Raaf’ sinds januari 1994.

Frank Vande Veire Filosoof. Als docent verbonden aan de 
Voortgezette Kunstopleiding van de Academie van Beeldende 
Kunsten van Rotterdam. Publiceerde eerder in “De Witte 
Raaf’ teksten over onder andere Rosalind Krauss (nr. 48), 
“kunst en religie” (nr. 49) en Pierre Klossowski (nr. 51). 
W erkte mee aan het boek “Het vel van Camby ses ’’(“Vertoog 
& Literatuur ’’/Antwerpen 93).
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NUMMER 55 - MEI-JUNI 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 PMMK ■ Marc Holthof De ongewenste 
wasmachine. Over het televisiewerk van Jef Cornelis.

NUMMER 56 - JUU-AUGUSTUS1995 

■ Dirk Lauwaert Een feit is steeds een kopie Over realisme 
■ Bart Meuleman COCK/PIT ■ Lieven De Cauter 
Prolegomena over pornografie ■ Paul De Vylder 
Gedesymboliseerde lichamen Drie keer porno voor het
zelfde geld ■ Marc Holthof Stereogrammen en de Parijse 
politie of hoe je in drie dimensies voorbij een beeld kunt 
kijken ■ Mare De Kesel Het obscene van een ladder Over 
een mobiele tentoonstellingsruimte, genaamd [De ladder 
van] Pontormo ■ Hugo Debaere Dagboek ■ Arjen Mul
der "Het is beeldende kunst, wantje kijkt ernaar." Kunste
naars op televisie ■ Dirk Pültau De schimmelende proces
sies van Paul Thek ■ Koen Brams & Dirk Pültau Het 
warenhuis (deel 2). Over het PMMK
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De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan op 
elk moment ingaan. Gelieve op het stortingsformulier het 
nummer te vermelden waarmee u uw abonnement wilt laten 

algemeen zicht op het park Middelheim

Het private verzamelen. Museale collecties in België IV: de 
collectie van het Middelheim (Antwerpen): analyse en 
speculatie. Daarnaast onder andere over Jean-Luc Godard.

beginnen. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen 
(na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten op andere 
rekeningnummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit 
u geld overmaakt!
Rekeningnummer en tarieven België
Rekeningnummer 000-1188912-80
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Rekeningnummer en tarieven buiten België en Nederland 
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van De Witte Raaf.
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9/9/95-1/10/95

MAARTEN OTTEN
Collages - tekeningen ■ schilderijen

+ Voorstelling dichtbundel: 8 sept., 20.30 u.

14/10/95-5/11/95 
MARK CLAERBOUT 

Recente schilderijen

A.

U
0

Doelenstraat 41 

2440 Geel. 
014-58.27.51

wwwwwwwwwW

17.09 tot 22.10 .A

Cachy Oaley
C 1U c Velcen

CeRy Öe Smet
MUUN

DHONDTDHAENENS
STICHTING VAN OPENBAAR NUT ■

waw Mww 
*

te

woensdag tot vrijdag 14 - 17u, zaterdag en zondag 10 - 12u en 14 -17u 
Museumlaan 14 -B 9831 Deurle. Tel 09 - 282 51 23 o

16 september - 29 oktober 1995

WOUT VERCAMMEN
“A / I - J / R - S / Z” 

een boek van Wout Vercammen.

Gezien in een 
Gents museum ay - ' 0t

WK 16 vzw.
Waalse Kaai 16 - 2000 Antwerpen 
vrij - za - zo: 14 - 18 uur 
of op afspraak: 03/238.70.41

Info: Dienst voor Culturele Zaken - Directie Tel.: 09/221.19.16 Fax: 09/220.08.28

Maastricht 1 -30 september 1995 Een tentoonstelling 24 kunstenaars

* TEKENTAFELS PLANAFDRUKPAPIER
NESTLER

MUTOH
0 ]écnostyi

UNC

★ PLAN- TEKENKASTEN LANDMEETGERIEF

I(uico HAD ois
gRETTHAUIPr Kern)

M* NC-SCRIBER 
lotring MeTOH

NESTLE

GRAFISCH MATERIAAL

‘Landbouwbelang’' Maasboulevard, naast no. 1 Open:wo. t/m zo. van 13-18 uur
* PLOTTER MATERIAAL

5si»edtijer lotring
Letraset

MECANOR
* TECHNISCH TEKEHGERIEF kunstgrafiek

r@tring DSTAEDTLER 

STANDARDGRAPH Charbonnel-Graphic Chemical - Artools

INTERNATIONAL ART COLLECTIVE (IAC)
staat open voor nieuwe leden

documentatie naar
IAC, Postbus 75541, Amsterdam 1070 AM, Nederland 

of 
IAC, Apartado 2261, Barcelona 08080, Spain 

tel/faxXX343 7525179

ia»

Van Ginkel Persen

• ETS- en KOPERDRUKPAPIEREN 

» OOSTERSE PAPIEREN

—1

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

HAM 139-9000 GENT 
Tel. : 09/223.04.10 
Fax. : 09/225.23.71

eMM
TUINSTRAAT 21-23
TEL. (056) 22 31 51
FAX. (056) 22 .77 37

LESAFFRE n.v.
ONDERBERGEN 76A 9000 GENT
TEL. (09) 223 33 06

J.M. LESAFFRE n.v.
VOORSTRAAT 20 8500 KORTRIJK
TEL. (056) 21 51 18
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AMA
zondag 15 oktober
Vlaanderen en Castilla y Leon, op de drempel van
Europa
Antwerpen
Begeleiding: Dominique Dumon.

zaterdag 21 oktober
Cézanne - de Meridiaan van Parijs - Féminin- 
Masculin, le sexe de Kart - Manet, Gauguin, Rodin... 
- Chantal Akerman
Parijs
Begeleiding: Damien Deceuninck (meridiaanwandeling).
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, 

Kortrijk, Leuven, Waasmunster.

zaterdag 20 januari
Espaces sacrés: sépultures et sanctuaires celtiques 
et gallo-romains - Sous le signe du démiurge - Musée 
national d'histoire et d'art - Magnum Cinema 
Luxemburg
Begeleiding: Patrick Monsieur

(Espaces sacrés & vaste collectie).
.Erwin Desmet (démiurge).

Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

zaterdag 27 januari
Gallo-Romeins Museum - Bonnefantenmuseum

Tongeren & Maastricht 
Begeleiding: Joris Capenberghs.

zondag 22 oktober
Museum van Elsene
Elsene
Begeleiding: Peter De Smet.

zondag 12 november
Groeningemuseum
Brugge
Begeleiding: Dominique Dumon

Let wel: enkel telefonische inschrijving!
Bel nummer 09-233.03.24.

REIZEN

9 & 10 december
Londen: Africa '95
Begeleiding Anja Veirman.

UITSTAPPEN
& BEGELEIDE BEZOEKEN

zondag 17 september
Bram Bogart
Oostende
Begeleiding: Stef Van Beilingen

zaterdag 23 september
Hedendaagse architectuur - Kunst van het Maas
land
Luik
Begeleiding: • Luc Verpoest (architectuur)

Dominique Dumon (middeleeuwse kunst)
Vetrekplaatsen: Antwerpen, Brugge en Gent.

zondag 24 september
Verborgen Schatten van het Museum van Tervuren
Tervuren

Begeleiding: Els De Palmenaere.

zaterdag 30 september
Das alte China - Unser Jahrhundert - Museum ftir 
Ostasiatische Kunst

Essen en Keulen
Begeleiding: gidsen van de musea.
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge,Gent, Waasmunster.

zondag 1 oktober
Van realisme tot symbolisme 
Brugge 
Begeleiding: Peter De Smet.

zaterdag 7 oktober
Picassos Welt der Kinder - Die Galerie der starken
Frauen - Siqueiros/Pollock, Pollock/Siqueiros
Düsseldorf
Begeleiding: Steven Jacobs (Siqueiros/Pollock).
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

zondag 8 oktober
Hongaarse Schilderkunst 1860 -1910
Gent
Begeleiding: Peter De Smet.

zaterdag 14 oktober
Wegedes Expressionismus - From London - Bernard
Molitor
Luxemburg
Begeleiding: Stef Van Beilingen

(Expressionisme & From London).
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

zaterdag 18 november
Cézanne - Manet, Gauguin, Rodin,... - Sérinde, 
terre du Bouddha - Emaux limousins du Moyen-Age 
- Musée Aristide Maillol - Féminin-Masculin, le sexe 
de l'art
Parijs
Begeleiding: Bernard Descheemaeker (Emaux limousins).

Dominique Dumon (Maillol).

zondag 19 november
Museum Mayer van den Bergh
Antwerpen
Begeleiding: Dominique Dumon.

zaterdag 25 november
Malewitsch. Kreis und Wirkung - Lust und Verlust 
- Der Silberschrein von Nivelles
Keulen
Begeleiding: Steven Jacobs (Malewitsch).

Dominique Dumon (Silberschrein)
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

zondag 26 november
Museum van Deinze en de Leiestreek
Deinze
Begeleiding: Peter De Smet.

zaterdag 2 december
Willibrord en het begin van Nederland - Rijksmu
seum Catharijneconvent
Utrecht
Begeleiding: Patrick Monsieur.
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

zaterdag 9 december
Rijksmuseum van Oudheden
Leiden
Begeleiding: Peter De Smet, Louis Hulstaert,

Patrick Monsieur; An Wielockx.
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brussel, Gent, 

Kortrijk, Leuven, Waasmunster.

zaterdag 16 december
Schatten van de Tsaar - One Man's Trash is Another 
Man's Treasure - Het Nederlands Interieur 1870- 
1990 - Mies van der Rohe Pavilion Award
Rotterdam
Begeleiding: medewerker museum (Tsaar)

Joris Capenberghs (Trash)
Vertrekplaatsen: Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster.

28 oktober tot 5 november
Rome, de antieke stad
Begeleiding Patrick Monsieur

28 oktober tot 5 november
Delirious New York
Begeleiding Steven Jacobs

12 tot 19 november
De schatkamer van Nubië
Begeleiding Peter De Smet

24 december tot 7 januari
Egypte, de vallei van de Nijl
Begeleiding Peter De Smet

17 tot 24 februari
Malta, tussen steentijden en kruisridders
Begeleiding Patrick Monsieur

31 maart tot 9 april
Het Italië van Piero della Francesca
Begeleiding Patrick Verlaak

VRAAG DE GRATIS BROCHURE
OVER CURSUSSEN & UITSTAPPEN

N FORM ATI E BON

NAAM

ADRES

GEMEENTE

TELEFOON

stuur mij gratis
a de najaarsbrochure (cursussen en uitstappen)

a de reisbrochure (najaar)

ik wil meer informatie over volgende reis/reizen

X ' _____________________
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Zoekt u een minder vertekend beeld?

CURSUSSEN KUNSTGESCHIEDENIS
Hier is AMARANT inmiddels zo'n tien jaar actief. In de loop 
van die tijd werd een uitvoerig pakket van cursussen kunstge
schiedenis uitgewerkt, in diverse forumules en met verschil
lende gradaties van diepgang. Zowel kennis maken als kennis 
verdiepen kan bij AMARANT.

Aalst
Cultureel Centrum De Werf
Een geschiedenis van de Oudste Tijden.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Antwerpen
UFSIA Centrum voor Andragogiek
Kunsthistorische overzichten. Deel eèn: de Oudheid.
Een geschiedenis van de Oudste Tijden.
Het Oude Griekenland. Een mentaliteitsonderzoek.
Cultuur en kunst van de Etrusken.
Italiaanse renaissance. Architectuur en stedebouw.
Rococo.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.
India. ,
Vorm en kleur in een museum.
Muhka
Een overzicht van moderne kunst, een inleiding tot heden
daagse kunst.
De conceptualisering van de kunst.
Lezingen in uitvoering. Omtrent Cézanne.
Museum voor Fotografie
Egyptomanie.

Bonheiden
OC Mart
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Brugge
Centrale voor Culturele Vorming
Kunsthistorische overzichten. Deel een: de Oudheid.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.
Hof van Watervliet
Gotiek.
De conceptualisering van de kunst.

Gent
Cursusruimte AMARANT
Cultuur en kunst van de Etrusken.
II Cinquecento. Hoogrenaissance en Maniërisme.
Het neoclassicisme en de neostijlen.
Romantiek.
Symbolisme en decadentie.
De conceptualisering van de kunst.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.
Franz von Stuck en de Jugendstil.
India.
Het verhaal van de schilderkunst.
Geschiedenis van dé hedendaagse architectuur.
Korte geschiedenis van de kunstkritiek.
Inleiding tot de iconologie.
Lezingen in uitvoering. Omtrent Cézanne.

leper
Cultureel Centrum
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Jezus-Eik
Cultureel Centrum De Bosuil
Romantiek.

Kortrijk
KULAK Postuniversitair Centrum
Het Oude Egypte. Een mental iteitsonderzoek.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Leuven
Cultureel Centrum
Mesopotamië: 8.000 jaar beschaving.
Osiris, Kruis en Halve Maan. Religies in Egypte.

Lokeren
Cultureel Centrum
Een overzicht van moderne kunst, een inleiding tot heden
daagse kunst.

Lommel
Cultureel Centrum De Adelberg
Een overzicht van de moderne kunst. De traditie van de breuk.
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Lummen
Pantha Rhei
Paul Cézanne. Een verkennende lezing.

Mechelen
Diocesaan Pastoraal Centrum
De conceptualisering van de kunst.

Oostende
De Biekorf
Ontwikkelingen in en naar de abstracte kunst.
De conceptualisering van de kunst.

Oudenaarde
Huis de Lalaing
Gotische kunst in Belgische verzamelingen.

Schoten
Cultureel Centrum
Paul Cézanne. Een verkennende lessenreeks.

Sint-Niklaas
Cipierage
Puur sculptuur.

Tongeren
Cultureel Centrum De Velinx
Hedendaagse kunst (voor) bekeken.

Wezembeek-Oppem
Cultureel Centrum De Kam
Het Oude Egypte. Een mental iteitsonderzoek-

CURSUSSEN THEATER
Met een Inleiding tot de podiumkunsten willen we een nieuw 
luik aan onze educatieve projecten toevoegen. Het wordt de 
basis voor de uitwerking van uiteenlopende benaderingen en 
onderzoeken omtrent (hedendaags) theater, waarin zowel 
vanuit een historische context als vanuit concrete theater
voorstellingen zal worden gewerkt.

Gent
Victoria

Naar een geschiedenis van hedendaags theater. Een inleiding tot 
de podiumkunsten.

Kortrijk
Limelight

Naar een geschiedenis van hedendaags theater. Een inleiding tot 
de podiumkunsten.

1

*

Brussel
Jubelparkmuseum
Egypte: graven, tempels en paleizen.
Het Oude Griekenland. Een mentaliteitsonderzoek.
Katholieke Universiteit Brussel
De vrouw in de kunst van de 19de eeuw.
De conceptualisering van de kunst.
Paleis Voor Schone Kunsten
Pierre Bourdieu/Diller+Scofidio

Dendermonde
Stadhuis
Het Oude Egypte. Een mentaliteitsonderzoek.

Deurle
Museum Dhondt-Dhaenens
Kunstwerk zonder eigenschappen.

Deurne
Cultureel Centrum Rix
Een geschiedenis van de Oudste Tijden.
Expressionisme.

AMARANT PRAKTISCH
Heeft we r ooit bestaan? -

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 betekent minstens 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

CURSUSSEN FILOSOFIE
Dit najaar wil AMARANT van start gaan met de uitbouw van 
een ruimer pakket cursussen en lezingen over wijsbegeerte. 
We beginnen met een Korte geschiedenisvan de filosofie, een 
niet voor de hand liggende kennismaking met wijsbegeerte én 
een mogelijke oriëntatie in het filosofisch labyrint.

Antwerpen
Muhka

Korte geschiedenis van de wijsbegeerte.

Gent
Cursusruimte AMARANT

Lezingencyclus. Geschiedschrijving in wijsgerig perspectief.
Aula Universiteit Gent

Korte geschiedenis van de wijsbegeerte.
Koffiehuis Ludwig

Geschiedenis van de kunstfilosofie.

AMARANT vzw • HOOGPOORT 50 • B-9000 GENT • TEL 32(09)233.03.24 • FAX 32(09)233.42.36 • ASLK 001-0289768-08 • KB 443-7005341-10 • PR 000-1188912-80

28 • De Witte Raaf 57 • september-oktober 1995


