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Het private 
verzamelen

Op basis van enkele stevige wandelin
gen in het Middelheim Museum schets
ten we in de vorige aflevering de actu
aliteit van het enige Belgische Open
luchtmuseum voor Beeldhouwkunst. 
Na deze descriptieve fase, graven we 
nu in Middelheims geschiedenis en 
peilen we bij een aantal ‘betrokkenen’ 
naar hun vervolg van de droom van de 
Antwerpse Burgemeester-Conserva- 
tor Lode Craeybeckx. Ons bilan is al
vast deprimerend: een onaangepaste 
infrastructuur, een ongereflecteerde 
omgang met ‘kunst in openlucht’ en 
een ondeugdelijke bestuurlijke omka
dering (waarmee we nog eens op pijn
lijke wijze geconfronteerd werden naar 
aanleiding van het in de Antwerpse 
Gemeenteraad betwiste provinciale 
geschenk van een werk van Lawrence 
Weiner). Wekt het dan verbazing dat 
het tastbare resultaat van deze geschie
denis - de collectie - vele vragen op
roept?
Het onderzoek van de Middelheim- 
collectie is het voorlaatste in een reeks 
van vijf. Voordien bespraken we ach
tereenvolgens een federale verzame
ling (Koninklijke Musea van Schone 
Kunsten, Brussel), een verzameling van 
de Vlaamse Gemeenschap (MUHKA, 
Antwerpen) en een provinciale collec
tie (PMMK, Oostende). In de volgende 
aflevering nemen we de Gentse verza
meling van hedendaagse kunst onder 
de loep. Nadien presenteren we een 
round-up en een reeks aanbevelingen. 
Het zou ronduit demagogisch zijn óm 
onze openbare verzamelingen uit te 
spelen tegen private initiatieven op het
zelfde terrein. Aan openbare verza
melingen liggen andere en ruimere 
doelstellingen ten grondslag. Boven
dien ontbreekt het in hoge mate aan 
zekere gegevens en harde feiten wat 
het private verzamelen van kunst in 
Vlaanderen en Nederland betreft. Met 
deze aflevering verlenen we dan ook 
onze medewerking aan een enquête 
van onderzoekster Renée Steenbergen 
over het particuliere verzamelen in 
Nederland. Het is de bedoeling dat we 
haar onderzoeksactiviteiten ook in de 
toekomst op de voet blijven volgen, en 
confronteren met Vlaams onderzoek 
terzake. In deze aflevering worden de 
motieven en ideeën van privé-verza- 
melaars, de achtergronden en kracht
lijnen van private collecties op specu
latieve wijze benaderd, met uitzonde
ring van de bijdrage van Annick en 
Anton Herbert die we bereid vonden 
om hun indrukwekkende verzameling 
voor te stellen, en hun ‘beleid’ - het 
woord is gepast - toe te lichten. Alhoe
wel ook in deze tekst het onderscheid 
tussen het private en het openbare 
verzamelen van kunst zeer duidelijk 
gesteld wordt, is het een uitdagende 
gedachte om onze openbare collecties 
eens vanuit dit gepassioneerde private 
initiatief in ogenschouw te nemen...
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In 1986 werd “De Witte Raaf” voor het eerst 
uitgegeven op initiatief van John Quivron. Na 
twee nummers werd de uitgave op vraag van de 
initiatiefnemer door Amarant overgenomen. 
Ondertussen sluithet blad zijn negende jaargang 
af, een periode waarin Amarant niet aflatend 
mensen en middelen in de krant is blijven inves
teren. Het blad heeft dank zij de inzet van velen 
een onmiskenbare plaats verworven in het cultu
reel landschap van Vlaanderen en zelfs daarbui
ten. Het vindt dan ook steun bij zowel de Vlaamse 
als de Nederlandse overheid.

Het is binnen deze context dat de Algemene 
Vergadering van Amarant de beslissing heeft 
genomen om het blad zijn eigen weg te laten 
gaan. Hiervoor worden door de vzw Amarant 
eenmalig een aantal middelen ter beschikking 
gesteld van de nieuw opgerichte vzw DWR/ 
TWR aan wie de titel ook wordt afgestaan.

Amarant zal zich verder voornamelijk toeleggen 
op haar educatief project dat de geschiedenis en 
de actuele ontwikkelingen van de beeldende 
kunst in de breedst mogelijke betekenis van het 
woord wil onderzoeken.

De steeds toenemende uitbreiding van de wer
kingen denieuwedecretale verplichtingen waar
aan Amarant dient te voldoen vragen van alle 
medewerkers een volledige inzet, de Algemene 
Vergadering meent met deze beslissing zowel 
Amarant als “De Witte Raaf” de nodige ruimte 
te bieden.
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‘Ik verzamel, dus ik ben?’
Kleine postume dialoog met Walter Benjamin

i.

De figuur van de verzamelaar fascineert. 
Iedereen kent wel minstens één verhaal 
over postzegel-, schilderijen- of auto- 
verzamelaars die zichzelf ruïneerden in 
hun jacht op één enkel stuk. De verzame
laar als maniak, als bezeten door een 
ontembare passie, een furor die hem op
jaagt en voorbij de grenzen van elke ra
tionaliteit brengt: herkennen we in dit 
stereotiepe beeld soms een uitvergroting 
van ‘de waarheid’ van het verlangen? 
Hoe dit verder ook zij, de verzamelaar 
raakt ons nog op een andere, interessan
tere wijze. Want hij doet iets wat wij allen 
ook doen, maar verzelfstandigt tegelij
kertijd deze praktijken. Als doelbewuste 
activiteit illustreert het verzamelen een 
van de kernideeën van Max Weber: zo
wat elke menselijke praktijk kan worden 
gerationaliseerd, in een weloverwogen, 
planmatige en gesystematiseerde hande
lingsvorm veranderen. De verzamelaar is 
een specialist op domeinen waar wij allen 
gewoonlijk generalisten of amateurs zijn. 
Ook daarom boeit deze figuur ons zo 
sterk.
In diverse notities heeft Walter Benjamin 
het verzamelen verbonden met de kinder
tijd (waren trouwens niet ook de eerste 
mensen verzamelaars?). In een andere 
opmerking in het “Passagen-Werk” heet 
het dat “verzamelen een vorm van prak
tisch herinneren is”. Zonder het met zo
veel woorden te zeggen, verwijst Benja
min met deze gedachte naar de alledaagse 
wortels van het verzamelen: dingen bij- 
houden en bewaren, ‘voor later’ - voor de 
tijd dat de Tijd haar werk heeft gedaan en 
de herinnering aan een gebeurtenis haast 
volledig is vervaagd, onherkenbaar ge
maakt door daaropvolgende voorvallen 
en ermee verbonden sporen in het geheu
gen. De mens betrouwt zichzelf niet, hij 
weet dat zelfs de meest krachtige sensa
ties.- liefde, vriendschap, dood,... - hem 
mettertijd kunnen ontglippen. Het leven 
is onvoorspelbaar, bet menselijke herinne
ringsvermogen bijzonder frivool - en dus 
houden we gedurig materiële relicten bij, 
memorabilia, voorwerpen en beeltenis
sen die de herinneringen aan wat we nooit 
willen vergeten kunnen stimuleren eens 
ze toch in de mist van de Tijd verdwijnen. 
En wat geldt voor de individuele herinne
ring, gaat ook op voor het collectieve 
geheugen. Ook dat behoeft relicten om de 
gedachtenis aan zelfs de ergste gruwels 
levendig te houden. Beelden of teksten 
volstaan daarvoor niet. Enkel tastbare 
memorabilia lijken het verleden werke
lijk te re-presenteren, in het heden aan
wezig te stellen. Het moderne geloof in 
zoiets als Geschiedenis heeft inderdaad 
een specifieke vorm van magie gecreëerd: 
via voorwerpen menen we alsnog een 
‘werkelijk’, ja ‘authentiek’ contact met 
het verleden te kunnen maken (deze ge
dachte schraagt onder meer Huizinga’s 
ideeën over ‘de historische sensatie’ ; ze 
licht ook gedurig op in Benjamins ge
schiedenis- en kennistheoretische noti
ties).
In de activiteit van het bewaren getuigt de 
mens van een onvermoede zelfkennis en 
betoont hij een grote scepsis tegenover de 
mogelijkheid om daadwerkelijk trouw te 
blijven aan de belofte, aan zichzelf en 
anderen, om ‘nooit te vergeten’, ‘s Men
sen geheugen is een zeef, het memorie- 
werk van de mensheid een capriolen ma
kende databank. Men kan dit betreuren, 
maar beter is het te bewaren, praktische 
herinneringsarbeid te leveren.
Vele vormen van bewust verzamelen ver
onderstellen zoiets als een bewaar-reflex 
in vroegere generaties. Rommelmarkten, 
antiquariaten, ruilbeurzen,...: de verza
melaar beweegt zich vaak temidden van 
relicten die mensen ooit bijhielden, even
tueel ook adoreerden, om voorbije voor
vallen überhaupt te kunnen herinneren, 
dan wel om zich over te geven aan de 
magische illusie van een onmiddellijk 
contact met overledenen, met verdwenen 
geliefden, of met als belangrijk bevonden 
gebeurtenissen (zoals huwelijksfeesten, 
geboorten, verre vakanties, enzovoort). 
Juist deze band met de menselijke 
herinneringsarbeid wordt in het bewuste
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verzamelen radicaal doorgesneden. Zelfs 
indien de verzameling het verleden wenst 
te documenteren gaat de relatie met 
singuliere voorvallen en mensen noodza
kelijk verloren. De meest volledige ver
zameling betreffende de geschiedenis van 
- bijvoorbeeld - een groep of ‘volk’ kan 
deze historie nooit écht verlevendigen. 
Anders dan het individuele bij houden of 
het collectieve bewaren (‘het o ver Ie ve
ren’) behoort het verzamelen tot het re
gister van het bewuste geheugen, niet tot 
dat van het (praktische) herinneren. Elke 
verzameling is, net als ieder document, 
letterlijk doods. Ze mist immers de aan
wezigheid van zij die bewaren, ze ‘man
keert’ noodzakelijk het affectieve samen
spel tussen subject en object dat volgens 
Benjamin de levendige herinnering van 
het loutere geheugen onderscheidt. In een 
museum kan men de tentoongestelde 
voorwerpen nooit ervaren, enkel bekij
ken en bestuderen: ze transformeren nooit 
in memorabilia, in materiële tekens van 
‘aandenken’. De talloze strategieën om 
alsnog het tegendeel te bewerkstelligen, 
van verklarende onderschriften tot heuse 
tijdsmachines (zoals ruimten waarin ge
luiden en beelden ‘van toen’ worden ver
mengd) doen gewoonlijk alleen maar be
lachelijk aan. Wellicht is het meer aange
wezen om de onoverbrugbare kloof tus
sen bewaren en verzamelen, herinnering 
en geheugen, relicten en documenten, nog 
verder te verwijden, zelfs op de spits te 
drijven. Want uitsluitend de historische 
distantie geeft de mogelijkheid tot het 
reflexief ervaren van de afstand tussen 
‘wij’ en ‘zij’ - tot de (h)erkenning van 
voorwerpen als ons overgeleverde objec
ten die verwijzen naar de praktische 
herinneringsarbeid van mensen die wij 
ons niet langer kunnen herinneren (ook 
daarom noemen we hen, met een trefze
kere uitdrukking, ‘voor-ouders’).
In het essay “Ich packe meine Bibliothek 
aus ”, volgens de ondertitel “eine Rede 
übet das Sbmmeln”, wijst Benjamin er 
impliciet op dat de activiteit van het be
wuste verzamelen haar eigen vorm van 
herinneringsarbeid schept. Voor de ver
zamelaar is elk (waardevol) stuk met een 
unieke ‘verwervingsgeschiedenis’ ver
bonden. Ieder object herinnert hem aan 
maanden van tevergeefs zoeken, aan span
nende uren op een veiling, of - toppunt 
van verzamelaarsgeluk - aan een toeval
lige vondst in een onoverzichtelijke 
uitdragerij. Met de ‘collectivisering’ van 
het verzamelen, doorgaans synoniem met 
‘nationalisering’, gaat deze specifieke 
band tussen verzamelen en herinneren 
evenwel verloren. "Inzoverre het zijn 
subject (de particuliere verzamelaar - 
R.L.) verliest, verliest het fenomeen van 
de verzameling haar zin. Ook als pu
blieke verzamelingen vanuit sociaal oog
punt minder aanstootgevend, vanuit we
tenschappelijk oogpunt nuttiger kunnen 
zijn dan private - de voorwerpen komen
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uitsluitend in de laatste tot hun recht”, 
aldus Benjamin.

2.

Een kind stalt, zwijgend maar trots, voor 
mij de voorwerpen uit die het tijdens de 
voorbije maanden heeft bewaard, in een 
ook voor de ouders geheime bergplaats: 
een knoop, een muntje, een sigarettepeuk, 
een half weggerot vogellijkje, een pocket
boek, een groen lintje,... Ik herken plots 
de kleine aansteker waarnaar ik enkele 
weken geleden tevergeefs zocht, maar 
onderdruk de impulsieve kreet ‘da’s van 
mij!’. Iedere (schat)bewaarder, hoe jong 
ook, heeft recht op respect. Ik zie mijn 
aansteker veel liever bewaard dan 
(op)gebruikt door onbekende anderen (of 
domweg verloren gegaan).
Kinderen zijn inderdaad prototypische 
verzamelaars, zij het om een reden die 
Benjamin merkwaardig genoeg nooit ver
meldt: ze bewaren niet enkel de gevon
den voorwerpen, maar brengen het opge- 
borgene ook regelmatig bij elkaar in mini
tentoonstellingen.
Bijhouden en bij elkaar brengen - vol
wassenen vermijden het meestal om de 
uiteenlopende resultaten van hun bewaar- 
activiteiten nààst elkaar te leggen (en al 
helemaal schuwen ze de pseudo-tentoon- 
stelling, ‘de publiciteit’). Deze afkeer is 
begrijpelijk. Wie na elkaar een bundel 
vergeten liefdesbrieven, afgedankte boe
ken en platen, op zolder gezette huisraad, 
en een in de keukenkast bewaard 
huwelijksservies in ogenschouw neemt, 
wordt onwillekeurig bevangen door een 
onverdraaglijk gevoel van contingentie. 
‘Dit is mijn leven’ : een onsamenhangende 
reeks van voorvallen en voorkeuren 
(‘smaken’), een incoherente verzameling 
van affecten en ontmoetingen. De hetero
geniteit van de bij gehouden voorwerpen 
maakt plots bewust van de afwezigheid 
van een stabiele of standvastige identi
teit, van zoiets als een centrum of rode 
(levens)draad.
De herinnering is altijd selectief, en zo 
ook de omgang met de produkten van het 
praktische herinneren. We houden die 
van elkaar gescheiden, we mijden de con
frontatie met het gebrek aan context dat 
de totale bewaar-activiteit zichtbaar 
maakt. Volwassenen verschillen wel de
gelijk van kinderen: ze spelen met de 
materiële sporen van hun verleden een 
spel van verhulling en onthulling. We 
bewaren, en we tonen - in functie van 
actuele ideaalbeelden, momentane terug
blikken op ons verleden. De herinnerings- 
sporen die in het thans gekoesterde le
vensverhaal passen, blijven binnen hand
bereik, de overige worden naar zolder of 
kelder afgevoerd: ongewenste documen
ten, letterlijk verraderlijke afdrukken van 
gedachten, verlangens, preferenties,... 
- relicten van toen die thans even zovele 
bekentenissen zijn. We bewaren voor

werpen om niet voorgoed te vergeten, 
maar willen er vervolgens meer dan eens 
niet langer aan herinnerd worden: we 
verdringen ze, letterlijk. Alles welbe
schouwd is Freuds vergelijking tussen 
het onbewuste en de kelder van een wo
ning nog zo dom niet. (Verhuizen: de 
kelder moet nu wel worden opgeruimd, 
de Confrontatie met herinneringssporen 
waaraan men liever niet wordt herinnerd, 
is onvermijdelijk. Gelukkig gaat het snel.) 
Het verzamelen pur sang verschilt juist 
van het alledaagse bewaren omdat het de 
altijd verschuivende context van de 
levensfeitelijkheid vervangt door een wel
omschreven, artificieel en in alle beteke
nissen van het woord gecultiveerd kader. 
De passie van de verzamelaar - de spreek
woordelijke verzamelwoede - is in ze- 
kere zin nooit persoonlijk. Ook al kan ze 
het leven gaan domineren, ze documen
teert dat nooit op een directe wijze: de 
verzameling symboliseert enkel een van 
het leven afgezonderd verlangen naar 
volledigheid. De verzamelaar vreest dan 
ook niet het moment van het bij elkaar 
komen (contingentie betekent letterlijk 
‘samen-treffen’), maar viseert het inte
gendeel voortdurend. Hij wordt immers 
gedreven, meermaals ook op drift ge
bracht door de - alweer: magische - ge
dachte dat uitsluitend binnen de context 
van zijn unieke verzameling ieder voor
werp het geheim van zijn uniciteit zal 
prijsgeven. De collectioneur wil kortom 
noch persoonlijke herinneringen, noch 
een actueel zelfbeeld maar de dingen zélf 
redden. Als zodanig is hij noodzakelijk 
een metafysicus van de oude stempel: de 
verzamelaar gelooft over de sleutel tot de 
ultieme betekenis van de door hem bij
eengebrachte dingen te beschikken. Hij 
beschouwt zijn verzameling in wezen als 
een net van betekenaars dat, eens uit
geworpen, elke betekenaar in een trans
parant symbool verandert, elk object of 
zijnde tot een letterlijk essentieel spreken 
dwingt.
Benjamin heeft het metafysische verlan
gen van de verzamelaar bijzonder goed 
doorschouwd, wellicht omdat het hem
zelf verre van vreemd was. De volgende 
opmerking uit het al genoemde opstel 
“Ich packe meine Bibliothek aus” kan 
immers direct in verband worden gebracht 
met de citatenverzameling die het “Pas- 
sagen-Werk ” eigenlijk is: “Het is de diep
ste verrukking van de verzamelaar om het 
individuele in een toverkring in te slui
ten, waarbinnen het (...) verstart”. De 
verzamelaar, aldus Benjamin, is uit op 
een “wedergeboorte” van de door hem 
bijeengebrachte dingen: “de oude wereld 
vernieuwen - dat is de diepste aandrift in 
de wens van de verzamelaar om nieuwig
heden te verwerven”. Daarom is elke ver
zameling “een magische encyclopedie” 
waarin elk stuk van de collectie eindelijk 
haar passende “lotsbestemming” vindt. 
Of zoals Benjamin in één van de aan de 
figüur van de verzamelaar gewijde noti
ties in het “Passagen-Werk” schrijft: de 
gedachte van volledigheid die het verza
melen gedurig begeleidt “is een gran
dioze poging om het geheel en al irratio
nele van het loutere er-zijn (van een ding) 
door de rangschikking in een nieuw, zelf
geschapen historisch systeem, de verza
meling, te overwinnen”.

3.

Het doelbewuste en gerationaliseerde, te
gelijk ‘gepassioneerde’ verzamelen is een 
wezenlijk economische activiteit. Deze 
verwantschap tussen verzamelen en eco
nomie moet niet daar worden gezocht 
waar ze meestal wordt gevonden. Want 
de al te voor de hand liggende vergelij
king van de verzamelaar met een kapita
listische, voortdurend accumulerende 
bezitsindividualist, gaat voorbij aan de 
opvallende non-produktiviteit van de ver
zamelaar en het op volledigheid gerichte 
karakter van de verzameling. Bovendien 
negeert ze de specifieke natuur van de 
bezitsverhouding die de collectioneur met 
de voorwerpen van z’n collectie onder
houdt. Benjamin heeft die uiterst treffend 
samengevat in de voorlaatste zin van zijn 
“rede over het verzamelen”: “voor de
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verzamelaar, ik bedoel de echte, de ver
zamelaar zoals hij zou moeten zijn, is het 
bezit de allerdiepste verhouding die men 
überhaupt tot de dingen kan hebben: niet 
dat zij in hem levendig zouden zijn, hij
zelf is het die in hen woont”.
De activiteit van het verzamelen en de 
gangbare burgerlijke economie raken el
kaar in beider gerichtheid op het artifi- 
cieel voortbrengen van schaarste. Net 
zoals de burgerlijke economie creëert de 
verzamelaar gedurig schaarste. De eerste 
doet zulks in wezen via de ‘ vertijdelijking’ 
van waren-tekens: de mode, door Benja
min “de tijd van de hel” genoemd, zorgt 
voor een onophoudelijke vlucht naar vo
ren, een permanent gevoelen dat men 
gebrek lijdt, niet heeft wat men overeen
komstig ‘de geest van de tijd’ (juister: de 
publiciteit) zou moeten hebben. Daaren
tegen is de verzamelaar in de ban van een 
absoluut soort van lacune: hij beoogt het 
sluiten van een zelf verzonnen cirkel, hij 
wil zijn verzameling afronden om zo de 
diverse onderdelen voorgoed te kunnen 
laten verstarren in die magische tover- 
kring die hen een beheksende eenduidig
heid verleent. De burgerlijke economie 
stoelt op het principe dat het eeuwige nu

van mode of actualiteit de Tijd zal kun
nen doden, de verzamelaar wil integen
deel een hemels soort van wederopstan
ding van de dingen in het door hem ge
concipieerde paradijs. In het eerste geval 
is de schaarste absoluut want oneindig 
reproduceerbaar, in de verzameling is ze 
daarentegen relatief want verbonden met 
de notie van volledigheid.
Elke verzamelaar creëert voor zichzelf 
een situatie van schaarste. Tegelijkertijd 
lijken uitsluitend reeds schaarse objecten 
het verzamelen waard, reden waarom de 
meeste vormen van verzamelen zich op 
voorwerpen uit het verleden richten. De
finitie van de verzamelaar: een mens die 
het zeldzame verlangt en daarom oude 
voorwerpen begeert. Maar wat is hier
mee anders gezegd dan dat de verzame
laar inderdaad het meest evidente sym
bool van het menselijke verlangen is? 
Want verlangen en schaarste (niet: ge
brek, tekort, enzovoort) gaan hand in hand. 
We verlangen wat schaars is, en wat we 
verlangen is per definitie schaars (‘onbe
reikbaar’, ‘veraf gelegen’, enzovoort). 
Misschien had Benjamin dan toch gelijk, 
en markeert uitsluitend de gerichtheid op 
het verleden, eventueel getransformeerd

in een fascinatie voor ‘het primitieve’, de 
verzamelaar als zodanig. Alle andere 
collectioneurs zijn... consumenten.
Thans staat echter het heden in het teken 
van het verleden. Alles kan voorwerp van 
verzamelwoede worden vanwege ener- 
zijds de democratisering van het voor
heen elitaire, apocalyptische bewustzijn 
en anderzijds het veralgemeende besef 
dat elke mode, ook en vooral binnen de 
sfeer van de kunst, en masse objecten 
voortbrengt die binnen de korste keren 
zeldzaam worden. In het licht van het 
wijdverbreide geloof in een naderende 
ecologische catastrofe verandert de we
reld zélf in een te bewaren verzameling: 
u en ik worden het voorwerp van 
‘conserveerwerk’. En bekeken vanuit de 
altoos wisselende, steeds sneller gaande 
produktie van modieuze waren-tekens is 
elke nieuwigheid een virtuele antiquiteit. 
Het spook van een nabije, alom aanwe
zige dood transformeert ieder ding, ja 
elke mens in een potentiële verzamelaar - 
van allegorieën...

Rudi Laermans

Een werk van haar hangt in het museum. 
Naast de naam van de kunstenaar, de titel 
van het kunstwerk en de datum van ont
staan, vermeldt het kaartje: “private collec
tie”, zonder verdere specificaties. De arge
loze museumbezoeker vraagt zich af wie 
daarachter schuilgaat. Wanneer deze be
zoeker meer tentoonstellingen bezoekt, of 
ingewijd wordt in de rituelen - gespreks- 
avonden, vernissages - zal wellicht iemand 
deze persoon aanwijzen: “datis mevrouw Z, 
zij is verzamelaar”. De verzamelaar in Me
vrouw Z blijft echter een abstract gegeven, 
zelfs als ze zich toont in het milieu, tentoon
stellingen bezoekt of op een kunstbeurs 
flaneert. Mevrouw Z fungeert als een pu
bliek scherm van iets dat privaat blijft: zij 
toont haar geheimen niet, maar al rond wan
delend blijft ze tonen dater een geheim is - 
dat doet ze (alleen al) door aanwezig te zijn. 
Er dwalen werken uit haar verzameling 
door ruimten, van musea, van tijdelijke 
tentoonstellingen. Maar ze refereren niet 
aan haar, als bezitter. Zijzelf blijft de ano
nieme passant. Als zij wil, kan zij over het 
werk spreken met andere toeschouwers, 
alsof het niet van haar is. De werken zijn 
lekken, maar niemand weet in welk scherm. 
Tenzij de vrienden, sommigen toch. Of de 
kennissen, of mensen uit het milieu.Als de 
bezoeker verder doordringt en aan de ver
zamelaar wordt voorgesteld, komt hij het 
wellicht ook te weten. Misschien ook al 
vroeger, toevallig: de bezoeker geraakt met 
iemand in gesprek en die laat zich ontvallen 
dat een bepaald werk afkomstig is uit de 
verzameling van mevrouw Z. Een kort
stondige schending van het geheim, een 
banaliserende focus opeen lek in het scherm. 
“Ach zo...”, bedenkt de bezoeker zich. 
Maar dat lek is geen scheur, want wat 
uitlekt, verschijnt slechts in een vacuüm. 
De glimp die de bezoeker opvangt, de 
enkelvoudige verbinding tussen verzamel
object en verzamelaar, erotiseert vooral 
wat hij niet weet, laadt de gaten op met een 
nieuwe, intense zuigkracht.

Stel dat de bezoeker de verzamelaar per
soonlijk leert kennen. De bezoeker zou dan 
kunnen verwachten deelgenoot te worden 
van de verzameling - iedereen spreekt toch 
graag over zijn passies, in dit geval het 
verzamelen van kunst. Maar ook in zoge
naamd persoonlijke gesprekken schuift 
mevrouw Z haar woorden en haar aanwe
zigheid voor haar verzameling. Ook in het 
gesprek blijft de collectie verborgen, letter
lijk zelfs. De verzameling van mevrouw Z 
gaat immers schuil in koffers en kisten, in 
een opslagplaats waarvan alleen zij de sleu
tel heeft. Leven doet ze niet met haar kunst
werken, waarom zou ze er dan over praten? 
Wanneer de bezoeker aan Mevrouw Z 
vraagt om iets te vertellen over haar drij fve- 
ren om kunst te verzamelen en de inhoude
lijke krachtlijnen van haar collectie - over 
alles wat deze verzameling ‘betekenis geeft’ 
- zegt ze dat ze daar geen zin in heeft. Meer 
zelfs, ze ontkent elke zin, elk belang van dit 
spreken. Onbewogen wuift ze elke vraag 
weg, en wanneer ze wat later toch iets 
vertelt, stelt ze het voor als een nietszeg
gende anekdote. “Als je er écht op ingaat, 
verval je automatisch in cliché’s”, zegt ze. 
Maar stel dat de bezoeker op deze 
loslippigheid van Mevrouw Z ingaat, dan 
is de kans groot dat er nog meer saillante 
details, wetenswaardigheden, kortom in
formatie vrijkomt. Plots is er genoeg ge
zegd opdat de bezoeker zonder schroom 
kan vragen welke werken Mevrouw Z nu 
eigenlijk bezit. De namen van de kunste
naars en de kunstwerken vallen als neerge
schoten eenden uit de lucht. Morsdood. 
Zolang het niet expliciet over de kunstwer
ken in haar bezit gaat, praat Mevrouw Z 
graag over kunst. Zélfs met overgave. Is het 
omdat Mevrouw Z zo aan haar verzame
ling gehecht is, dat ze de aanblik ervan en 
het gesprek erover niet verdraagt? Een ver- 
trouwelijke mededeling sloopt meteen deze 
hypothese: de verzameling van Mevrouw Z 
staat te koop, niet in haar geheel, maar zelfs 
dat wil ze niet helemaal uitsluiten, “als de 
prijs juist is”. Lichtjes badinerend voegt ze 
er nog iets aan toe: Mevrouw Z wil in de 
eerste plaats van die werken af, die “teveel 
plaats in beslag nemen”. Was het verzame
len van kunst een vergissing, zij het mis
schien een nuttige? “Misschien.”

Een bezoeker van tentoonstellingen die 
anoniem wenst te blijven
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De collectie van Annick en Anton Herbert
Ten geleide: Dit artikel bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel is een bijgestelde ver
sie van een tekstvan Annick en Anton Herbert 
die opgenomen werd in aflevering54(1989) 
van het Canadese tijdschrift "Parachute" 
waarin ruime aandacht werd besteed aan 
het private verzamelen van kunst Deze tekst 
weid ons voorgesteld na een eerste bezoek 
aan de collectie op lóseptember. Het tweede 
deel berust op zeven vragen over deze tekst 
en over de verzameling die we schriftelijk 
overmaakten aan Annick en Anton Herbert 
op 26 september. De schriftelijke antwoor
den, onderverdeeldin vijf rubrieken, ontvin
gen we op 7 oktober. Op die datum onderte
kenden we een overeenkomst waarin de 
afspraken over de deelname van Annick en 
Anton Herbert aan deze aflevering van “De 
Witte Raaf’ geregistreerd werden. (K.B. en 
D.P.)

I. De verzameling en 
haar essentiële factoren 
(^Parachiite^, 1989)

Het ontstaan van de collectie

Een privé-collectie wordt doorgaans opge
bouwd in een periode van ten hoogste twintig 
tot dertig jaar, waarna ze ofwel verdwijnt 
ofwel bewaard wordt als vaste collectie. Ze is 
het resultaat van een subjectieve keuze en het 
gevolg van een persoonlijke visie.
Onze collectie nam reeds vijftien jaar geleden 
een aanvang, meer bepaald aan het einde van 
1972. Daarvoor hadden we jarenlang de evo
lutie van de hedendaagse kunst van nabij 
gevolgd, zonder ons weliswaar rechtstreeks 
te engageren, tenzij dan onder de vorm van 
een imaginaire verzameling.
Doorslaggevend was de ontmoeting met 
Fernand Spillemaeckers van Galerie MTL in 
Brussel, in die jaren een van de markantste 
figuren van eigentijdse kunst. Samen met 
Konrad Fischer, John Weber, Nicholas 
Logsdail, Art & Project, Enzo Sperone en 
Yvon Lambert, was hij de belangrijkste pro- 
motor van de conceptuele kunstenaars en 
minimalisten, zoals Hanne Darboven, Sol 
LeWitt, Jan Dibbets, On Kawara, Daniel 
Buren, Dan Graham, Robert Barry, Art & 
Language, Stanley Brouwn, Niele Toroni en 
anderen. Met deze ‘nomaden’- kunstenaars, 
die telkens een zeer duidelijke stelling inna
men tijdens hun doorreis in Brussel, organi
seerde MTL - met wisselend succes - acht à 
tien tentoonstellingen per seizoen. In die pe
riode kreeg onze collectie duidelijk gestalte. 
Twee andere ontmoetingen in het begin van 
1973 zouden de verdere richting van onze 
collectie bepalen. Onze ontmoeting met Rudi 
Fuchs, die in februari 1975 directeur zou 
worden van het Van Abbemuseum en er 
meteen een reeks opmerkelijke individuele 
tentoonstellingen zou organiseren, en onze 
ontmoeting met Konrad Fischer, waarna we 
herhaaldelijk naar Düsseldorf zouden reizen. 
Een collectie kan maar correct tot werking 
gebracht worden als ze geïntegreerd wordt in 
een zeer specifieke ruimte. Het was voor ons 
duidelijk dat hedendaagse kunst een strikte 
opstelling vereist en geenszins een traditio
nele, decoratieve presentatie duldt. Daarom 
zijn we zeer vroeg op zoek gegaan naar een 
ruimte die aan die eisen voldeed. In 1981 
vonden we een passend gebouw, dat we vanaf 
eind 1982 in overleg met een ingenieur-archi- 
tect met respect voor de originele structuur 
verbouwd hebben tot tentoonstellingsruimten 
waaraan de woonruimte rechtstreeks werd 
verbonden.

De keuze van de werken

Het is van in het begin onze bedoeling ge
weest een compromisloze collectie aan te 
leggen van fundamentele en essentiële wer
ken. Dit is een langzaam proces, waarbij van 
bepaalde prioriteiten niet mag worden afge
weken. Moeilijk te installeren of op te hangen 
werken werden nooit uitgesloten, wel inte
gendeel. De collectie bevat dus meerdere 
werken die daardoor op een definitieve op- 
stelling moesten wachten. Ze werden toen 
tijdelijk in Eindhoven ondergebracht: “Inca 
Pisco” van Gilbert & George, “Le Pro
gramme” van Marcel Broodthaers, “Slate 
Circle” van Richard Long, “Permutation” 
van Gerhard Richter, “Henge” van Carl 
Andre, “40 Steps” van Stanley Brouwn, en 
andere.
Van 1972 tot vandaag hebben we onze collec
tie opgebouwd rond een dertigtal kunste
naars, met, indien mogelijk, per kunstenaar 
verschillende werken die samen een geheel 

vormen. De aankoopbeslissingen gebeurden 
telkens onoverhaast en weloverwogen. De 
lacunes in de collectie hebben in geen geval 
een impact op het subjectieve geheel. Mini
mal Art, Concept Art en Arte Povera vormen 
de kern van de collectie. Het is in ieder geval 
niet de bedoeling een universeel beeld van de 
hedendaagse kunst te brengen, maar wel be
paalde accenten ervan te belichten: Bruce 
Nauman, Marcel Broodthaers, Lawrence 
Weiner, Jan Dibbets, Jannis Kounellis, en 
niet Georg Baselitz, Anselm Kiefer, David 
Salle, Julian Schnabel of Markus Lupertz. 
Die keuze beantwoordt aan onze persoonlijke 
visie en betrokkenheid als verzamelaar.
Na de tentoonstelling van de collectie in het 
Van Abbemuseum in Eindhoven eind 1984, 
werd overgegaan tot de aankoop van werken 
van de jongere generatie: Reinhard Mucha, 
Didier V ermeiren, Jan Vercruy sse en Thomas 
Schütte.

De sociale rol van de collectie

Een privé-collectie van hedendaagse kunst 
vervult geen rechtstreekse sociale rol. Het 
betreft veeleer een activiteit, een relatie met 
de avant-garde, een avontuur met zijn eigen 
generatie. Het enige criterium voor de verza
melaar is kwaliteit. Alleen kwaliteit staat borg 
voor de authenticiteit van hedendaagse kunst. 
Daardoor komt de nadruk te liggen op kunste
naars die door hun radicaliteit en hun sterke 
persoonlijkheid een bijdrage leveren tot de 
evolutie van de hedendaagse kunst: Marcel 
Broodthaers, Jannis Kounellis of Daniel Bu
ren, om er maar enkele te noemen.
Indien een privé-collectie bij haar afsluiting 
een bilan van niveau voorlegt, kan haar con
tinuïteit in een museale structuur, onder een te 
bepalen vorm, haar sociale rol worden.
Het verschil tussen de openbare collectie van 
een museum en de private collectie van een 
verzamelaar is drieledig. Ten eerste streven 
musea objectiviteit na bij hun keuzes van 
werken uit alle hedendaagse kunststromingen, 
zowel nationaal, internationaal, regionaal als 
lokaal. Bij hun aankopen moeten ze rekening 
houden met allerlei overwegingen en com
promissen afsluiten, ten koste van de onmis
bare strengheid. Ten tweede hebben musea 
een didactische en educatieve verantwoorde
lijkheid tegenover een weinig of niet gespe
cialiseerd publiek. Huntentoonstellingenrich- 
ten zich tot een zo breed mogelijk publiek, 
wat een consequente benadering van de in se 
al vrij ontoegankelijke en op het eerste ge
zicht ondoorgrondelijke hedendaagse kunst 
onmogelijk maakt. Dat er een contradictie 
bestaat tussen het concept museum en de 
hedendaagse kunst is geen gratuite bewering. 
Ten derde, en daarin bestaat hun grootste 
verdienste, vervullen musea een historische 
rol door de hedendaagse kunst in het be
staande kunstpatrimonium te integreren.
Deze drie vaststellingen zijn in oppositie met 
de eigenschappen van de privé-verzameling. 
Ten eerste wordt een privé-collectie geken
merkt door subjectieve keuzes, accenten op 
bepaalde aspecten van de hedendaagse kunst, 
naargelang de persoonlijkheid van de verza
melaar, met de nadruk op kwaliteit en inhoud. 
Ten tweede heeft de privé-verzamelaar geen 
verantwoordelijkheid tegenover een publiek 
en kan hij bepaalde aspecten belichten van de 
hedendaagse kunst. (Het betreft een subjec
tieve interventie die binnen een zeer klein en 
snel circuit vaak zeer interessante resultaten 
oplevert, daar waar een museum veel trager 
moet opereren.) Ten derde mist een privé- 
collectie historische continuïteit en komt ze 
tot stand in een zeer beperkte periode, waarna 
ze ofwel verdwijnt ofwel, opgenomen in een 
museale structuur, een sociale rol krijgt. Dat 
laatste punt vormt, op slechts enkele uitzon
deringen na, het grootste probleem van iedere 
privé-verzameling.

De verhouding tussen privé-verzameling 
en museum

In de loop van 1983 stelde Rudi Fuchs ons 
voor, een selectie werken van onze collectie 
tentoon te stellen in het Van Abbemuseum. 
De bedoeling van dit project werd nauwkeu
rig vastgelegd: onze visie op hedendaagse 
kunst uittesten in een neutrale ruimte en con
fronteren met een selectie werken van het 
Van Abbemuseum.
De keuze van de werken, de presentatie en 
ophanging ervan werden toevertrouwd aan 
Jan Debbaut, de catalogus werd ontworpen 
door Walter Nikkeis. De titel van de tentoon
stelling luidde “L’architecte est absent”, een 
verwijzing naar onze aandacht voor een ge
schikte en anonieme ruimte en onze voorkeur 
voor kunst op zich.

Dankzij deze buitengewone ervaring, die het 
resultaat was van een zeer intense samenwer
king met dit museum, konden we toen een 
balans van de verzameling opmaken: ener
zijds bleek duidelijk het belang van de rigou
reuze en gedurfde keuze, anderzijds kwamen 
er hiaten aan het licht die dringend moesten 
worden weggewerkt (Robert Ryman).
Dergelijke samenwerking van een privé-ver
zamelaar met een museum is zeldzaam en 
zeker niet evident. Ze vereist wederzijds res
pect en een subtiele afstand. In dezelfde 
interessesfeer kunnen werken, is de essen
tiële voorwaarde, die in ruime mate afhangt 
van de verstandhouding tussen de betrokken 
personen.
Hoe dan ook toch valt het besluit dat een 
privé-collectie het best tot haar recht komt in 
haar eigen en natuurlijke omgeving. Zo be
houdt ze al haar vrijheid en stuwende kracht. 
De Panza-collectie, zoals ze destijds werd 
voorgesteld in Varese, is daar een duidelijk 
voorbeeld van.

Dé relatie van de verzamelaar met de kun
stenaars

De collectie is gevormd uit ensembles van 
tweeëndertig kunstenaars, met wie we vaak 
contact hebben en discussies voeren. Deze 
intense samenwerking is van fundamenteel 
belang. Door actief met hedendaagse kunst 
om te gaan, verstevigt men de band met de 
generatie waartoe men behoort en is men 
actief getuige van dit gebeuren. Zo hebben we 
ons altijd essentieel verbonden gevoeld met 
de kunstenaars van onze generatie en de kunst 
van onze tijd: Carl Andre is van 1935, Fabro 
en Kounellis zijn van 1936, Weiner is van 
1940, Dibbets en Nauman van 1941.

De krachtlijnen van de collectie

Enkele kunstenaars in het bijzonder hebben 
met hun werk duidelijk hun stempel gedrukt 
op de evolutie van de verzameling: Carl Andre 
en Donald Judd, Bruce Nauman en Marcel 
Broodthaers, Lawrence Weiner en Giovanni 
Anselmo, Robert Ryman en Daniel Buren, 
Mario Merz en Jannis Kounellis. Ze hebben 
een duidelijke impact op de collectie als ge
heel. Anderen nemen, door hun sterke, eigen
gereide visie en hun persoonlijke boodschap, 
een speciale plaats in: On Kawara, Andre 
Cadere, Stanley Brouwn, Niele Toroni, 
Richard Long. Nog anderen hebben een spe
cifieke betekenis door hun analyse van de 
kunstbeweging op zichzelf: Joseph Kosuth, 
Dan Graham, Art & Language.

De voorkeurwerken

Sommige werken houden sterk rekening met 
de ruimte en de omgeving: “Many Colored 
Objects, Placed Side by Side, to Form a Row 
of Many Colored Objects” van Lawrence 
Weiner, geschilderd als leidmotief op de bui
tenmuur, zichtbaar en aanwezig in alle ruim
ten van het gebouw. Of “Voie d’Acier” van 
Carl Andre, eenrij rechthoekige stalen platen, 
drieëntwintig meter lang. Werken als 
“L ’Apothéose d’Homère ’’van Giulio Paolini 
of “Bottrop” van Donald Judd vereisen een 
specifieke plaats en opstelling in het gebouw. 
Andere werken vormen door hun historische 
betekenis een hoogtepunt binnen het oeuvre 
van de kunstenaar: “Permutation” van 
Gerhard Richter, “Inca Pisco ” van Gilbert & 
George, de “Ezra Pound Igloo” van Mario 
Merz, “Fuocchi” van Jannis Kounellis.
Nog andere werken hebben een precieze in- 
houd en beklemtonen daardoor de gekozen 
richting van de verzameling: “Le Pro
gramme ” van Marcel Broodthaers, “Musical 
Chairs” van Bruce Nauman en “Invitation 
Piece” van Robert Barry.

De huidige evolutie van de collectie

De huidige keuze voor het werk van Reinhard 
Mucha, Jan Vercruysse, Didier Vermeiren en 
Thomas Schütte ontstaat uit de overtuiging 
dat deze nieuwe generatie duidelijk een eigen 
plaats inneemt: hun criteria en hun onderzoek 
vloeien voort uit hun visie op de omgeving en 
de maatschappij waar ze deel van uitmaken. 
Ze distantiëren zich duidelijk van hun voor
gangers en toch refereren ze ernaar. Precies 
daarin bestaat hun sterkte. Hun werk getuigt 
van een grote helderheid en een onvoorwaar
delijk engagement.

De collectie in een nationale of internatio
nale context

Hedendaagse kunst en zeker een collectie van 
hedendaagse kunst mag in geen geval binnen 

een strikt nationale context beschouwd wor
den. Sinds enkele jaren merkt men jammer 
genoeg een zeer duidelijk hernieuwde inte
resse, door verschillende musea, voor kunste
naars van eigen bodem. Die tendens doet zich 
zowel in Frankrijk, Duitsland, België als En
geland of de Verenigde Staten voor. Vele 
openbare musea gaan over tot compromis
aankopen van werken van lokale kunstenaars. 
Onze relaties in de kunstwereld zijn opge
bouwd met personen die allen in dezelfde 
geest internationaal werkzaam zijn op het 
terrein van de hedendaagse kunst en hun 
activiteiten obsessioneel toespitsen op kun
stenaarsvanhuntijd: Kasper König, Germano 
Celant, Johannes Gachnang, Rudi Fuchs, Nic 
Serota, Harald Szeemann, Jan Debbaut en 
recenter Ulrich Loock, Saskia Bos en Bart 
Cassiman. Door hun radicaal engagement 
drukken ze hun stempel op him tijd. Hun 
handelingen zijn elitair in de strikte betekenis 
van het woord.
Vooral Fuchs heeft vanaf zijn eerste tentoon
stelling van Lawrence Weiner in het Stedelijk 
Van Abbemuseum in het begin van 1975 tot 
zijn laatste tentoonstelling van Jannis Kou
nellis in oktober 1988 in Rivoli, onze activi
teiten gestimuleerd. Als organisator van indi
viduele tentoonstellingen, op het juiste tijd
stip en op de juiste plaats, maakte hij een zeer 
grote indruk op ons.

De binding van de collectie met de ruimte 
en de omgeving waar ze deel van uitmaakt

Hedendaagse kunst vereist eenvoudige, neu
trale, pretentieloze ruimten: echte muren, een 
effen vloer, rechte hoeken, een anonieme en 
discrete architectuur. Sommige industrie
gebouwen zijn hier uitermate geschikt voor. 
Zoiets konden we realiseren voor zowel de 
woonruimte als de tentoonstellingsruimten. 
De opstelling van de kunstwerken in deze 
ruimten wordt het best toevertrouwd aan de 
kunstenaar zelf. Dit was onder andere het 
geval voor Carl Andre, Dan Graham, Rein
hard Mucha, Lawrence Weiner en Didier 
Vermeiren. Vandaag beslaan de tentoonstel
lingsruimten drie niveaus met een opper
vlakte van ongeveer 2.000 m2. De nodige tijd 
wordt uitgetrokken om een zo optimaal mo
gelijke opstelling te vinden die elk werk tot 
zijn volle recht laat komen. Zodra de werken 
een vaste opstelling hebben gevonden, wor
den ze zelden verplaatst. Dit was een van de 
kenmerken die we vastgesteld hebben bij 
Panza in Varese en de Crex-verzameling in 
Schaffhausen. Sommige kunstenaars streef
den zelf een stille omgeving voor hun werken 
na, zoals Donald Judd in Marfa. Dit in tegen
stelling tot verschillende musea die de plaat
sing van werken onrustig om de drie à vier 
weken wijzigen.
Werken worden zelden uitgeleend voor ten
toonstellingen, tenzij op aanvraag van de 
kunstenaar of van talentvolle organisatoren. 
Vandaag de dag worden te veel werken, die 
daarvoor noch geschikt noch bedoeld zijn, 
van tentoonstelling naar tentoonstelling en 
van de ene strategische opstelling naar de 
andere verhuisd. De werken lopen het risico 
beschadigd of zelfs helemaal vernietigd te 
worden. Daartegenover staan wij voor een 
vaste, adequate opstelling in een perfect ge
schikte omgeving.
Het is te hopen dat de openbare musea, die 
vooral oog hebben voor tijdelijke tentoonstel
lingen, eveneens overtuigd raken van het 
belang van een vaste en precieze opstelling 
van hun collectie. Veel ruimten zijn echter 
totaal ongeschikt. Het frappantste voorbeeld 
daarvan is Beaubourg, dat weliswaar een van 
de mooiste collecties van de belangrijkste 
exponenten van de moderne en hedendaagse 
kunst bezit, maar qua architectuur totaal on
aangepast is om de werken te laten spreken. In 
Duitsland zijn de nieuwe musea veeleer ont
worpen om de architecten tot eer te strekken 
dan om de hedendaagse kunst te dienen. Ze 
hebben onoplosbare problemen met de op
stelling van hun werken. In het ergste geval 
wordt de 'museumtempel' opgetrokken aan 
de voet van de kathedraal, zoals in Keulen.

De toekomst van de collectie

Een collectie die de tijd trotseert en haar 
intrinsieke waarde behoudt, zou tot slot moe
ten kunnen worden geïntegreerd in een 
museumstructuur, zonder aan haar eigen 
omgeving te worden ontrukt. Dat had men 
alvast gehoopt voor de Panza-collectie in 
V arese of voor het atelier van Brancusi aan de 
Impasse Ronsin in Parijs. We moeten ver in 
de tijd teruggaan om voorbeelden te vinden 
van waardevolle collecties die voor ver
dwijning werden behoed en in hun oorspron-
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kelijke omgeving werden behouden. Het 
Institut de France beheert, via zijn vijf acade
mies, waaronder de Académie des Beaux- 
Arts, een indrukwekkend onroerend en artis
tiek patrimonium: het Musée Jacquemart 
André en het Musée Marmottan in Parijs, het 
huis van Monet in Giverny, om er maar 
enkele te noemen.
Voor hedendaagse kunst droomt men van een 
gelijkaardige oplossing: een museale struc
tuur onder leiding van dynamische kunst
kenners die in verscheidene landen ateliers en 
collecties beheren en de werken binnen hun 
oorspronkelijke omgeving optimaal laten 
functioneren.

Vertaling uit het Frans: Ann Jooris

n. Zeven vragen/ 
Vijf antwoorden 
(Gent, 1995)

i.

Koen Brams en Dirk Pültau: Waarom verza
melt u ? Wat betekent voor u het bezitten van 
een kunstwerk. Wat is het specifieke surplus 
dat vervat zit in het bezitten van - het totale 
beschikken over - een kunstwerk?

Annick en Anton Herbert: Onze omgang met 
hedendaagse kunst leek ons van in het begin 
te beperkt, te afstandelijk, indien het verza
melen hierin niet werd opgenomen. Het ver
diepen van vragen, die de hedendaagse kunst 
toen, in 1972, opriep, was voor ons 
noodzakelijkerwijze verbonden met het ver
zamelen ervan en het beleven in privésfeer. 
Interesse in hedendaagse kunst en verzame
len was een door elkaar lopend proces.
Daaruit ontstond aanstonds de problematiek 
van de keuze, de selectie, wat wél en wat niet, 
de criteria hiervoor, beredeneerd of gevoels
matig, of beide door elkaar. De gesprekken, 
en contacten, met een kleine kern van kunste
naars en galeristen, waren intensen veelvul
dig en brachten de intuïtieve keuzes dikwijls 
in opspraak of in versnelling.
De vraag omtrent bezit van kunst in de con
ceptuele tijd van toen, was verre van evident: 
een zin van Lawrence Weiner ‘bezitten’, een 
gesprek met Ian Wilson ‘kopen’, een katoe
nen streepjesdoek van Daniel Buren ‘aan
schaffen’ . Naar buiten uit stelde men zich dan 
ook duidelijk op: we doen het, we nemen 
stelling voor die groep en vinden het essen
tieel, we staan achter deze keuze en doen er de 
materiële inspanning voor. Ook is er geen 
weg terug en stilaan vormt die keuze een 
gericht geheel. Elke beslissing, hoe moeilijk 
ook, moest passen in het subjectief geheel dat 
men voor ogen had.
In feite wordt verzamelen zodoende een crea
tieve activiteit en benadert men, stap na stap, 
inspanning na inspanning, de ‘imaginaire’ 
verzameling, die men vooropstelt. Dit nooit 
afgesloten proces van verzamelen, meestal 
intuïtief, soms minder, is irreëel en ambiva
lent: de afsluiting, de eindfase, het resultaat 
van al diej aren kan maar veel later ‘zichtbaar’ 
worden.

2.

K.B. en D.P.: In de toelichting bij uw verza
meling hanteert u kunsthistorische termen, 
zoals Arte Povera, Minimal Art en Concept 
Art. In tegenstelling tot een kunsthistoricus of 
een conservatorvan een openbaar museum is 
de verzamelaar helemaal niet verplicht om 
zich van deze begrippen te bedienen. Waarom 
gebruikt u deze termen wel ? Een privé-verza- 
melaar kan zelfs de kunstgeschiedenis aan 
zijn laars lappen. Dat doet u duidelijk niet, 
maar hoe zou u uw omgang met kunstgeschie
denis typeren? Als u niet van de gangbare 
kunsthistorische categorieën gebruik zou 
maken, hoe zou u dan uw collectie opdelen? 
Hoe zou u uw collectie in zijn geheel karakte
riseren zonder gebruik te maken van strikt 
kunsthistorische terminologie ? Hoe zouu- in 
dezelfde zin - het uitgangspunt van uw collec
tie omschrijven?

3.

K.B. enD.P.: Uw collectie strekt zich uit over 
een erg beperkte periode. Maar ontbeert ze 
daarom elke historische continuïteit? Loopt 
er niet bij uitstek een historische lijn door uw 

collectie, vertrekkende van Jannis Kounellis, 
Marcel Broodthaers, Mario Merz, Donald 
Judd en Lawrence Weiner tot bij kunstenaars 
als Thomas Schiitte, Jan Vercruysse, Harald 
Klingelhöller? Articuleert u niet juist deze 
(kunsthistorische as wanneer u bijvoorbeeld 
werken van Donald Judd en Jan Vercruysse 
confronteert? Zo ja, hoe zou u deze as om
schrijven ? Hoe ziet u zelf het scharnier tussen 
de oude en de jonge generatie binnen uw 
verzameling?

4.

K.B. en D.P. : Wat kan men volgens u verstaan 
ondereen “lacune” in een private collectie? 
Is de ambitie om “kapitale” of “essentiële” 
werken te bezitten en om van bepaalde kun
stenaars ensembles samen te stellen niet erg 
museaal?

A. en A.H.: Kunsthistorische termen zijn 
voor de kunstgeschiedenis en niet voor de 
verzamelaar. Sommige kunsthistorici kun
nen het dan hebben over Pattern Painting, 
Body Art, Neue Wilden, Narrative Art en 
andere ‘gemaakte’ zijwegen van de heden
daagse kunst. Niets voor ons.
In de tekst, verschenen in het Canadese tijd
schrift “Parachute” midden 1989, schrijven 
we wel degelijk dat de Minimalrichting, de 
Conceptuele kunst en de Arte Povera sterk in 
de verzameling aanwezig zijn. Deze termen 
gebruiken we omdat ze tot het normale taal
gebruik behoorden.
De Minimal-kunstenaars stelden zich in New 
York, midden de jaren ’60, extreem op tegen 
de gangbare en onduidelijke esthetiek. Ze 
vroegen naar radicaliteit, eenvoud, de rechte 
lijn en de witte muur. Omtrent kleur, materi
aal, vorm en ruimte, werd een strenge hou
ding ingenomen.
De avant-garde tussen 1968 en 1974 rondom 
de Conceptuele kunst nam deze omschrijving 
op in de dagelijkse omgang. Joseph Kosuth 
en Art and Language schreven er uitgebreid 
over en Sol LeWitt publiceerde in januari ’69 
zijn “Sentences on Conceptual Art”. Lucy 
Lippard maakte er toen een “zesjaren dag
boek” over. Dit had niets te doen met de 
huidige classificatieopvatting in de kunstge- 
schiedenis, maar met een kordate stelling- 
name: er voor of er tegen.
Terzelfdertijd kwam in Italië de Arte Povera 
van de grond. Het was het signaal en de 
groepsterm van Germano Celant om de acti
viteiten van Kounellis, Merz, Fabro en hun 
companen in het daglicht te stellen.
Kunstgeschiedenis komt vanzelfsprekend la
ter en vervormt meestal de oorspronkelijkheid 
van de beginjaren door het indelen in histori
sche hokjes.
We hadden de kans, zonder het toen goed te 
beseffen, enorm sterke jaren van de heden
daagse kunst te beleven en met bovenvermelde 
kunstenaars om te gaan, hun werk reeds te 
‘zien’ bij het ontstaan ervan. Wellicht wâs dit 
dan onze omgang met de kunstgeschiedenis. 
Zou dan een eventuele historische opdeling 
van de verzameling, verspreid over slechts 39 
kunstenaars en een zeer korte tijdspanne, 
gerealiseerd kunnen worden? Ónmogelijk. 
Integendeel, eerder het ander extreem: door 
elkaar. Franz West samen opstellen met René 
Daniëls. En duidelijk Donald Judd met Jan 
Vercruysse. Of buiten op de muur, de tekst 
van Lawrence Weiner en binnen in het ge
bouw errechttegenoverHaraldKlingelhöller. 
Het ene werk speelt in op het andere. Maar 
zeker geen steriel kastensysteem, geen vaste 
standenindeling of nationaal/regionaal chau
vinisme.
Wat wel zal opvallen, is dat de verzameling 
zijn voorkeur geeft aan enkele, telkens terug
komende criteria. De leesbaarheid van het 
inhoudelijk aspect in het werk, het steeds 
verder zoeken naar het essentieelste kunst
werk en het belang van ruimte, licht, plaatsing 
en dimensie. Hierdoor wordt continuïteit in 
de subjectieve keuze gevormd, de rode draad 
in de historische lijn getrokken en de schar
nier tussen de oude en de jonge generatie 
gerealiseerd.
De ambitie naar essentiële werken is niet 
historisch museaal, maar is ‘de lat hoog leg
gen’ om een partiële, persoonlijke visie te 
realiseren naar het onmogelijke toe. Die wer
ken zijn dan ook essentieel voor de verzame
laar zelf. Ieder werk ‘kadert’ zichzelf in het 
subjectief ensemble. Daaruit ontstaan van
zelfsprekend en terzelfdertijd, geen lacunes, 
maar wel gemiste kansen door te late beslis
singen en te grote aarzelingen. Ook de herin
neringen aan deze beslissingen en aarzelin
gen, zowel in de ene als in de andere richting, 
maken deel uit van het uiteindelijk geheel van 
de verzameling. Dit maakt het ensemble zo

wel broos als subtiel.
Zoals Duchamp het zegt: “de verzamelaar 
kiest werken uit en schildert zich zodoende 
een verzameling bijeen”.

5,

K.B. en D.P.: Hoe zou u de huidige presenta
tie van uw collectie omschrijven? Hebt u in 
het verleden wezenlijk verschillende presen
taties uit getest ? Zoja, welke ? Hebt u zich ooit 
laten inspireren door andere (private of pu
blieke ) presentatiemodellen ? Bestaat er voor 
u zoiets als een ideale opstelling (gegeven dat 
u over voldoende plaats zou beschikken om 
uw gehele collectie tentoon te stellen)?

A. en A.H.: Het kunstwerk heeft in zich 
latente energie die door de opstelling, volgens 
de beschikbare mogelijkheden van ruimte, 
licht en context, of vernietigd of versterkt kan 
worden. Ofwel krijgt men een statische en 
steriele plaatsing, ofwel bereikt men, met 
sterke verbeelding en hard werken, de ge
zochte meerwaarde. Meestal en liefst door de 
directe ingreep van de kunstenaar zelf. Op
eens wordt de presentatie als ‘juist’ aange
voeld. Het geheel klopt.
Dit is een lang en ‘aanstrengend’ proces dat, 
met soms minieme tussenkomsten, telken
male herhaald moet worden. Het is zoeken en 
geduldig uittesten. Het resultaat zakt of stijgt 
en er komt een sterke bevrediging bij het 
bereiken van het evenwicht.
Een vooraf bedacht presentatiemodel, valt 
meestal verkeerd uit. De werken die men wil 
opstellen, hebben elk verborgen facetten, die 
men tijdens de opstelling moet ontdekken. 
Elk werk vraagt zijn juiste plaats in de zaal. 
Het is zoeken tot men die vindt, tussen en met 
de andere werken.
Slechts weinige museumverzamelingen of 
groepstentoonstellingen laten in hun opstel
ling een sterke belevenis toe. Meestal zijn er 
ook nog storende elementen in de ruimte of 
architectonische hoogstandjes. Sensatie of 
oppervlakkigheid: Ryman op een rode muur. 
Toch zijn er uitzonderlijke momenten, waar 
elk werk maximaal meegaat in het geheel. 
Ruth Fuchs maakte indertijd meesterlijke 
opstellingen in Eindhoven en Rivoli. Panza 
realiseerde hoogtepunten bij het plaatsen van 
zijn Concept- en Minimal verzameling in 
V arese. Szeemann bracht harde confrontaties 
in zijn Berlijnse Hamburger Bahnhof-ten- 
toonstelling “Zeitlos”: Vermeiren, Beuys en 
Serra. “Espacio Mental” van Bart Cassiman 
in Valencia, bracht voor ons de krachtigste 
“Tombeaux ’’-opstelling van Jan Vercruysse.

6.

K.B. en D.P.: Als we de omgang met uw 
collectie observeren, dan constateren we twee 
wezenstrekken die ons erg museaal voorko
men: (1) het opstellen van werken in ruimten 
die enkel voor kunst bestemd zijn; (2) de quasi 
bevriezing van die opstelling. Wordt het kijk
gedrag op die manier niet geritualiseerd, net 
zoals in een gewoon museum? In het ver
lengde daarvan: kan men eigenlijk wel ont
snappen aan de wijze waarop een museum 
verzamelt? Zo ja, op welke manier? Zo neen, 
wat betekent deze vaststelling voor onze om
gang met kunst?

A. en A.H. : Wellicht lijkt de plaatsing van de 
werken in de verzameling op het eerste zicht 
koel museaal of ritueel bevriezend, alhoewel 
een intense confrontatie tussen het beleven 
van de werken met en naast het dagelijkse 
wordt doorgevoerd. De verzameling is be
reikbaar en toch is er afstand, beschikbaar en 
toch niet vatbaar. Een andere omgang met de 
verzameling zien we niet zitten.
De ruimten waar de werken zijn opgesteld, 
lopen in en rond onze dagelijkse leefruimte. 
Er is gewild geen enkel werk in de leefruimte 
zelf, maar wel doorgang en visueel contact 
tussen beide. Binnen en buiten. Zicht op de 
buitenmuur met “Many Colored Objects... ” 
van Weiner en zicht op de “Permutation” 
van Richter vanuit de leefruimte. Men moet 
zich verplaatsen.
Tussenin ligt de bibliotheek met het archief, 
tekeningen, affiches, objecten en boeken van 
Lawrence Weiner, Marcel Broodthaers, 
Stanley Brouwn of Rodney Graham. Ont
snappen in een andere wereld van tekst en 
lectuur. Een nog andere omgang met kunst. 
En toch is er tweestrijd en contradictie: de 
privé-verzamelaar kan, naast zijn individuele/ 
subjectieve keuzes, zich erbij ook nog muse

aal opstellen. Hij tracht het tijdelijke en be
perkte karakter van zijn onderneming te ver
wijderen. Omgekeerd is er uitzonderlijk ook 
nog eens een museum, dat er toe komt 
obsessioneel en partieel te verzamelen, zoals 
de privé-verzamelaar. Het resultaat van die 
combinatie kan indrukwekkend zijn: de ver
zamelaar die museaal reageert of het museum 
dat privaat verzamelt. Toeval en systeem.

7.

K.B. en D.P.: U beschikt over de middelen om 
keuzes te kunnen maken die een weerslag 
hebben op de ontwikkeling van de (heden
daagse ) kunst. Deze keuzes blijven weliswaar 
voor het grote publiek verborgen, maar con
stitueren niettemin een publieke rol. Bestaat 
uw publieke rol niet uit een aandeel in de 
kunstgeschiedschrijving van onze tijd? Wan
neer u de mogelijkheid van een publieke 
toekomst voor uw private collectie inbouwt, 
gaat u dan niet reeds nu impliciet uit van de 
veronderstelling dat uw private collectie meer 
is dan de reflectie van een persoonlijke en 
subjectieve keuze ? Heeft u niet reeds - onwil
lekeurig, al verzamelend - een sociale rol of 
een publieke functie? Hoe zou u die rol of 
functie speçifiëren ? Is er volgens u een speci
fieke rol weggelegd voor de (in situ) publiek 
gemaakte private collectie ? Wat zou die func
tie kunnen zijn, vergeleken met het museum ?

A. en A.H.: Te veel middelen voor een verza
meling breken de kwaliteit, actualiteit en in
tensiteit. Te weinig middelen kunnen leiden 
naar frustraties en middelmaat. Mette grote 
middelen zal een museum of een verzamelaar 
achterhaalde historische lacunes van de ver- 
zaméling ‘duur’ willen opvullen. Weinig 
mogelijkheden verplichten tot een klein maar 
soms schitterend deelzicht. De obsessionele 
verzamelaar leeft steeds met schulden en 
afbetalingen en zijn beschikbare middelen 
moeten liefst ‘onder’ het niveau van zijn 
bezitsdrang en ambities liggen. Iedere aan
winst doet pijn en ligt aan de uiterste grens van 
de materiële mogelijkheden. Het karakter van 
de verzameling ligt in de moeilijkheidsgraad 
van zijn realisatie.';'' ’ ■
Tegenover dé aankoöpstrategié van het mu
seum, is de privéverzamelaar bevoordeeld. 
Doof zijn vlugge beslissingskracht kan hij 
snel inspelen op de actualiteit. Soms is hij 
hierin meegesleurd en reageert hij te snel en te 
jong. Sommigen willen dan ook nog hun 
beslissingen op de markt als kwaliteitsnorm 
opdringen. Ze leven in de illusie dat hun 
zienswijze invloed kanhebben op de ontwik
keling van de hedendaagse kunst. Wellicht 
kortstondig hebben ze dit op de marktsfeer, 
maar niet of nooit op de echte kunstenaar. Na 
korte tijd, vervalt dan deze machtstructuur tot 
niets en blijft er leegte.
Verzamelen is dikwijls snel beslissen wat 
men lang voorbereid heeft. De basislijn moet 
aangehouden worden en de nieuwe aanwins
ten moeten zich integreren in het geheel. Het 
is een eigenzinnig avontuur dat, jaar najaar, 
doorgaat en best haar kracht en doorzettings
vermogen in de obsessionele bezittingsdrang 
verderzet ‘zonder’ publiek op te treden. Crea
tief aanwezig zijn in de actualiteit is de rol. 
Vanzelfsprekend komt men toch ergens pu- 
bliek naar buiten. Het vastleggen van deze 
tekst is op zichzelf reeds een bewijs hiervan. 
En, vanaf een bepaalde omvang van de verza
meling is het risico om in een dergelijke rol 
meegetrokken te worden groter en groter. 
Zonder het te willen en tegen zijn overtuiging 
in, kan men snel worden meegesleurd. Men 

. moet zich hiertegen verzetten.
De verzameling heeft zeker geen directe so
ciale rol in het artistiek circuit. Ze heeft, 
tijdens haar ontstaan en vorming, geen open 
functie, maar zal op termijn, na de afsluiting, 
een subjectieve analyse en bilan kunnen voor
leggen van de kunstperiode waaraan ze heeft 
deelgenomen. Dit kan dan haar publieke rol 
worden.
De bekommernis om door de generaties heen 
de verzameling toekomst te geven, is zeker de 
moeilijkste opgave voor de verzamelaar. In 
deze actie zit natuurlijk een publieke opstel
ling. De kansen voor succes zijn utopisch en 
uiterst klein. De later publiek te maken pri
vate verzameling, moet zijn kenmerken van 
bewegingsvrijheid, flexibiliteit, subjectiviteit, 
partialiteit en onafhankelijkheid duidelijk stel
len en deze essentiële normen vooraf inhou
wen in het werkschema naar dit doel. De vele 
prachtige verzamelingen van vroegere gene
raties uit dit land, zijn praktisch allemaal 
verloren gegaan. Wat zijn de redenen hier
voor?
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De echte en de ideale verzamelaar - een speurtocht
Nooit heb ik zo goed beseft wat de conse
quenties van het verzamelen kunnen zijn als 
na mijn kennismaking met de heer X (die 
werkelijk bestaat, en in een grote Neder
landse stad woont). De ontmoeting met hem 
is onvergetelijk gebleken en wekte voor
goed mijn interesse voor het fenomeen ver
zamelaar: wie zijn zij, waarom doen ze het, 
waarom kunnen ze er niet mee ophouden? 
Bijna iedereen verzamelt wel iets, maar bij 
de heer X heeft dat vormen aangenomen die 
ik (nog) niet eerder was tegengekomen. Via 
via kwam ik in contact met hem en bewerkte 
die ontmoeting tot een interview voor "NR C 
Hàndelsblad” (Cultureel Supplement 24 
december 1993, thema ‘verslaving’). De 
passie van deze collectioneur betreft aziatica, 
dat wil zeggen ambachtelijk vervaardigde 
rituele en gebruiksvoorwerpen uit met name 
Indonesië, Japan en China.
De heer X woont in een zo ernstig vervallen 
huis, dat je het eerder een bouwval zou 
noemen: de pui is verzakt en vertoont scheu
ren, waardoor het hemelwater langs de muren 
binnenloopt en de plafonds half naar bene
den komen. Hoewel hij en zijn vrouw al op 
leeftijd zijn, ontbreekt het hen aan elk com
fort. Ze huizen op de zolder van het pand, in 
een achterkamer en een vooroorlogse keu
ken. Na ongeveer 55 jaar is dit wat hen rest 
aan woonruimte. De overige drie ruime 
verdiepingen van het huis zijn gaandeweg 
in bezit genomen door De Verzameling. 
Elders in de stad is een flinke opslag ge
huurd om alle krissen, reukflesjes, lakstem- 
pels, waaiers, tempelvoorhangen, kabuki- 
vaandels, mandarijnenhoeden, speren, schil
den, muziekinstrumenten en maskers onder 
dak te kunnen brengen.
De meeste voorwerpen zitten in kartonnen 
dozen of fruitkistjes: de verzameling is zo 
omvangrijk, dat ze niet (meer) tegen de 
wanden uitgezet is. Maar de omvang ervan 
is niet de enige graadmeter voor de verzamel
woede van de heer X: volgens eigen zeggen 
ging de collectie altijd voor. V óór het gas en 
licht (dat soms maanden is afgesloten om
dat er geen geld is voor heraansluiting), 
vóór de aanschaf van een televisie of auto 
die de familie nooit heeft bezeten, soms 
zelfs vóór de aanschaf van schoolboeken 
voor zijn twee dochters. X heeft daar een 
onvoorstelbare maar afdoende verklaring 
voor: “Als ik op een veiling zat, dan dacht ik 
gewoonweg niet aan het gas en licht”, ver
ontschuldigt hij zich enigszins, “want zoals 
elke collectioneur uit ervaring weet: de 
mooiste dingen dienen zich juist aan als je 
geen geld hebt.”
Hoewel zijn dochter hem ervan beschuldigt 
dat hij haar spaarpot eens zonder haar toe
stemming heeft opengebroken om met haar 
kwartjes en guldens het tekort voor alweer 
een aankoop bij te passen, heeft hij er geen 
spijt van dat hij een leven lang schulden 
maakte en geldzorgen had: “Het enige waar 
een verzamelaar spijt van heeft, is dat hij in 
een vlaag van zuinigheid iets unieks heeft 
laten lopen. Terwijl hij het had kunnen heb
ben!”
Hoe ongelooflijk dit verhaal velen misschien 
ook in de oren klinkt, de heer X is dan wel 
een uitzonderlijk gedreven verzamelaar maar 
hij is zeker geen uitzondering. Echte verza
melaars, voor wie het onmogelijk is om niet 
te verzamelen, gaan vaak gebukt onder hun 
ogenschijnlijk onschuldige passie. Het 
collectioneren beheerst hun leven, hun den
ken, hun handelen. Hun bestaan is koorts
achtig, omdat ze altijd op jacht zijn naar 
felbegeerde objecten, en tegelijk (op een 
enkele rijkaard na) steeds manieren moeten 
bedenken om de aankoop ervan te financie
ren.

Een enquête

Sinds 1 september van dit jaar doe ik voor 
een periode van drie jaar onderzoek naar 
particuliere verzamelaars van hedendaagse 
internationale kunst na 1960 in Nederland. 
Dit onderzoek, dat drie dagen per week in 
beslag neemt en financieel mogelijk wordt 
gemaakt door de particuliere stichting 
Artimo en begeleid wordt door de Boek- 
manstichting te Amsterdam, zal uitmonden 
in een dissertatie. Promotor is Bram 
Kempers, professor kunstsociologie. De 
speurtocht zal zich niet beperken tot exces
sieve verzamelaars als de heer X, die bijna 
mythische proporties aannemen. (Als het 
archetype van De Verzamelaar: een voort- 
gedrevene, die door de góden geen rust

David II Teniers

De Galerij van aartshertog Leopold-Willem te Brussel

wordt gegund.) Mijn onderzoek concen
treert zich in grote lijnen op verzamelaars 
van naoorlogse internationale beeldende 
kunst, die tenminste vijf jaar achtereen Ver
zamelen en tenminste dertig kunstwerken in 
hun bezit hebben. Deze ondergrens is tame
lijk arbitrair gekozen en zal wellicht in de 
loop van het onderzoek bij gesteld moeten 
worden. Het belangrijkste is nu echter, dat 
ik aan het werk kan met een definitie van 
zowel de term verzamelaar als van de aan
duiding verzameling. Immers, wat is het 
verschil tussen iemand die wel eens kunst 
koopt en een kunstverzamelaar?
Door de tijdsafbakening zal ik te maken 
krijgen met levende collectioneurs die voor 
het merendeel werk verzamelen van levende 
kunstenaars. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen grote collecties (in Nederland zijn 
dat er naar schatting vijf à tien), middelgrote 
en kleine verzamelingen. Dit is een meer 
logistieke categorisering vanuit kunst- 
sociologisch oogpunt: hoe groot is het aan
tal verzamelaars dat actief is op de Neder
landse markt, hoeveel kunstwerken kopen 
ze gemiddeld per categorie per jaar, hoeveel 
geld is daar per groep jaarlijks ongeveer 
mee gemoeid, via welke wegen (via de 
galerie, rechtstreeks van de kunstenaar,...) 
kopen ze kunst?
Over deze aspecten zijn nagenoeg geen ge
gevens bekend, en dat is de eerste lacune 
betreffende hedendaags verzamelen/verza- 
melaars die ik met mijn dissertatie zoveel 
mogelijk hoop op te vullen. De sociolo
gische kant van het onderzoek behelst ook 
het in kaart brengen van diverse circuits

Oproep aan Nederlandse galeriehouders

Elke langer dan drie jaar gevestigde 
galerie van hedendaagse kunst in Ne
derland die regelmatig contact heeft met 
Nederlandse verzamelaars van interna
tionale en/of Nederlandse kunst na 1960, 
en enig inzicht heeft in de omvang en 
aard van hun collecties, verzoek ik hier
bij mij op de hoogte te willen stellen van 
naam en adres van deze collectioneurs. 
De verstrekte gegevens zullen strikt ver- 
trouwelijk behandeld worden, en de ver- 
zamelaars kunneninde publikatie even
tueelanoniem blij ven als zij dat wensen. 
Ik ontvang van u graag een lijst van de 
aan uw galerie verbonden verzamelaars, 
en wat zij bij u gekocht hebben in de 
loop der jaren. Let wel: ik ben niet op 
zoek naar mensen die af en toe wel eens 
een kunstwerk kopen, maar naar men
sen die een verzameling hebben. Dat wil 
zeggen: die tenminste vijf jaar achtereen 
kunstkopen,endiemeerdandertigkunst- 
werken in hun bezit hebben.
Doel van deze inventarisatie is, tot een 
za volledig mogelijk beeld te komen van 
het verzamelklimaat in Nederland, da t in 

binnen en naast het galeriewezen, dus de 
naast elkaar bestaande netwerken van ver
kopers, kunstenaars en andere ‘informan
ten’ waarin vrijwel iedere verzamelaar zich 
beweegt en die zijn keuzes beïnvloeden. 
Oogmerk is te komen tot een flexibele socio- 
typologie van de hedendaagse (Hollandse) 
verzamelaar, die niet louter is gestoeld op 
klasse of distinctie (zie de Franse socioloog 
Pierre Bourdieu in zijn boek “La Dis
tinction ”) of op de koppeling van milieu en 
smaak (zie de Amerikaanse kunstsociologe 
Vera Zolberg in “New art, new patrons”).

Tot zover de kunstsociologie, die slechts 
één van de drie poten van mijn proefschrift 
zal vormen. De overige twee zijn de kunst
geschiedenis en de psychologie.
Het eerstgenoemde vakgebied dient zich 
aan bij het inventariseren van de opge
spoorde kunstcollecties. Het is mijn bedoe
ling een waarderingssysteem te ontwikke
len, dat de collectie beoordeelt naar zijn 
eigen opbouw of logica. Dat wil zeggen, 
niet met de kunsthistorische blik die de 
‘eeuwigheidswaarde’ ervan schat, maar 
daarentegen een zogenoemde collectie-im- 
manente waardering (een woord dat ik heb 
bedacht als variant op het in de iconologie 
gebruikte begrip ‘kunstimmanentie’). Im
mers, elk stuk in een verzameling is daar om 
een bepaalde reden beland en heeft een 
zekere samenhang (of juist een contrast
werking) met de overige stukken.
Die vaak niet meteen afleesbare keten van 
overwegingen die aan een collectie ten 
grondslag ligt, wil ik trachten te achterha

mijn ogen te zeer wordt onderschat Al 
hebben de meeste collectioneurs in ons 
land geen enorme bedragen te besteden 
voor hun verzameling, daarmee is niet 
gezegd dat Nederland niet over interes
sante en waardevolle collecties van he
dendaagse kunst beschikt Het heer
sende, nogal sombere beeld van ons 
verzamelklimaat hoop ik met mijn on- 
derzoek bij te stellen.
Ik hoop daarom dat u als galeriehouder 
het belang inziet van dit uitgebreide 
onderzoek naar verzamelen in Neder
land, en uw medewerking wilt verlenen.

U kunt in de maand november telefo- 
nisch of schriftelijk contact met mij 
opnemen op de Boekmanstichting, 
Herengracht 415,1017 BP Amsterdam, 
telefoon: 020/624.37.36, fax: 020/ 
638.52.39, maandag tussen 13.00 en 
16.00 uur of woensdag tussen 13.00 en 
16.00 uur.

Met vriendelijke groet, 
Renée Steenbergen.

len. Het doet de individuele verzamelingen 
naar ik hoop meer recht dan die kapot te 
analyseren in rigide opvattingen als ‘top
werken’ en ‘mindere stukken’ : elk stuk heeft 
immers zijn functie of plaats binnen de 
collectie - hoe groot ook de stijlvarianten, of 
de verschillen in financiële waarde of zelfs 
kwaliteit kunnen zijn.

De socio-typologie die ik op grond van 
empirisch onderzoek tracht te formuleren, 
is een indeling ‘van buitenaf. De tegenhan
ger hiervan is de op psychologische gron-' 
den gebaseerde visie op de verzamelaar. Bij 
deze ordening ‘van binnenuit’ concentreer 
ik me op drijfveren van verzamelaars zoals 
zij die zelf naar voren brengen. Het gaat mij 
allereerst om hun verhalen, niet om mijn 
interpretatie ervan. Op grond van deze ge
formuleerde motieven wil ik proberen een 
psycho-typologie van verzamelaars te ont
wikkelen, die reliëf geeft aan de socio- 
typologische. Overigens ben ik daarbij niet 
voornamelijk op zoek naar dieptepsycho- 
logische motieven (zoals compensatie, om 
maar één voorbeeld te geven), maar gaat het 
er mij vooral om hoe verzamelaars de 
(meer)waarde formuleren die kunst aan hun 
leven geeft.
Om de verzamelaars te overhalen over hun 
beweegredenen te praten, zal ik hen een 
aantal literaire modellen van verzamelaars 
voorleggen. Papieren collectioneurs uit de 
literatuur dus, wier levens en drijfveren zijn 
beschreven in romans. Enkele aanstekelijke 
voorbeelden:
• de decadente dandy Des Esseintes uit 
Huysmans’ “A Rebours”', verzamelen als 
esthetische wal tegen de wereld;
• Bruce Chatwins Joodse porselein- 
verzamelaar Utz: verzamelen als verboden 
passie;
• de boekengek professor Kien uit Elias 
Canetti’s “Die Blendung”: verzamelen als 
het scheppen van een kenbare wereld;
• Cousin Pons uit Balzacs gelijknamige 
boek: verzamelen als compensatie voor een 
tekort aan liefde;
• de Bijbelse Noach die van elke diersoort 
twee exempla bijeenbracht: de ideale verza
melaar met de complete collectie.
Welicht herkennen sommige verzamelaars 
motieven van één (of meerdere) van deze 
modellen. Niet als karakterschets van hen
zelf, maar eerder als rolmodel of als psycho
logisch herkenbaar model. Een van mijn 
hypotheses bij dit onderdeel van de ge
sprekken is dat er meestal een discrepantie 
bestaat tussen de werkelijke collectie en de 
gedroomde verzameling. Om financiële of 
andere praktische redenen wordt de collec
tie die sommigen in hun hoofd hebben mis
schien nooit gerealiseerd, maar dat beeld 
van die ideale verzameling bepaalt wèl het 
handelen en aankoopgedrag van sommige 
collectioneurs. Om een zo volledig moge
lijk beeld te kunnen schetsen van de collec
tie en zijn schepper, moet ik naar mijn 
overtuiging ook die imaginaire verzame
ling bij het beeld betrekken.

Met hulp van deze drie vakgebieden,'de 
kunstsociologie, de kunstgeschiedenis en 
de psychologie, hoop ik het onderwerp ‘ver
zamelen’ om zo te zeggen te omsingelen, 
om er een zo veelzijdig mogelijk zicht op te 
krijgen. Het voordeel van deze interdisci
plinaire aanpak is, naar ik verwacht, dat ik 
mij niet tot een of andere theorie hoef te 
beperken of bekeren, maar een flexibele 
onderzoeksmethode kan ontwikkelen.
Hoewel ik in de ruim acht jaar dat ik voor 
“NRC Handelsblad” over hedendaagse 
beeldende kunst schrijf, regelmatig in con
tact ben gekomen met verzamelaars (mede 
door de drie jaar dat ik voor het ministerie 
van WVC onderzoek deed naar de deel
name van Nederlandse galeries aan buiten
landse kunstbeurzen, alwaar ik regelmatig 
Hollandse verzamelaars sprak), ben ik voor 
mijn onderzoek in hoge mate afhankelijk 
van tips van galeriehouders. Immers, het is 
mijn doel om zoveel mogelijk verschillende 
particuliere verzamelaars met zo divers 
mogelijke verzamelingen te onderzoeken. 
Hierbij doe ik daarom een oproep aan galerie
houders in Nederland om mij behulpzaam 
te willen zij n door mij inzage te ge ven in hun 
(computer)bestanden van verzamelaars.

Renée Steenbergen
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Ongezeglijk verzamelen en het onzeglijk reële
Over “Collecting, An Unruly Passion, Psychological Perspectives”*

“Collecting, An Unruly Passion” is de 
welluidende titel van het boek van Werner 
Muensterberger waarin de auteur op zoek 
gaat naar datgene wat de verzamelaar 
motiveert. Verzamelaars kunnen het vaak 
zelf niet aangeven. Is het een obsessie, 
een verslaving, een passie of een drang? 
Is het een nood om te behouden, te bezit
ten en te vergaren? Allicht is het dit alle
maal en nog veel meer, maar - moet het 
gezegd? - met dit soort labels wordt het 
fenomeen allerminst verklaard.
Verwijzend naar Donald W. Winnicotts 
theorie voert Muensterberger het feno
meen van het verzamelen terug op de 
primaire dialectiek tussen moeder en kind. 
Op die manier postuleert hij als het ware 
achter elke collectie de ‘teddybeer’ als 
het transitionele object dat het kind toe
laat de angst, veroorzaakt door de afwe
zigheid van de moeder, te boven te ko
men. De verzamelaar is, in het diepst van 
zijn gedachten, een angstig kind?
Dit theoretisch schema zal voor de verza
melaar geen bezwaar zijn. Evenmin belet 
het Muensterberger om het particuliere 
van elke verzameling naar waarde te 
schatten. Zowel zijn thematische orde
ning - Speelgoed en Schatten, Schedels 
en Gebeente, Koppensnellerij -, de be
schreven case-studies - Thomas Phillipps, 
Balzac en Martin G. -, als zijn verkennin
gen in de geschiedenis van het verzame
len, zijn werkelijk begeesterend. Kortom, 
hij maakt ons diets dat de kwalificatie 
“een particulier verzamelaar” een pleo
nasme is.

Bibliotheca Phillippica

“Unruly”. Buitensporig, ongeregeld? 
“Onhandelbaar” zegt het woordenboek, 
en, “tegendraads, niet te regeren, weer
spannig”, of, meer archaïsch misschien 
maar geheel ter zake, “ongezeglijk”. Deze 
laatste betekenaar verwijst ons gevat naar 
wat vanuit een psychoanalytisch perspec
tief kan gezegd worden over de onmoge
lijke verhouding van een subject ten aan
zien van de objecten die hij tot een verza
meling aaneenrijgt en liefkoost - of net 
niet.
Het ongezeglijk karakter dat het verza
melen kan aannemen is een aspect dat 
uiteraard goed uit de verf komt waar het 
extremen betreft. Sir Thomas Phillipps, 
de man die van elk gedrukt boek dwin
gend één exemplaar zou en moest bezit
ten, die er het geërfde familiefortuin voor 
over had en er zijn huwelijk voor op het 
spel zette, was ontegénsprekelijk onge
zeglijk wanneer aangesproken op zijn 
passie. Buitensporig was deze laatste in 
elk geval: zo had het eerbiedwaardige 
Sotheby na zijn dood ruim zestig veilin
gen nodig in een tijdspanne van meer dan 
een eeuw om de Bibliotheca Phillippica - 
die onder meer zestigduizend manuscrip
ten en vijftigduizend gedrukte boeken 
omvatte - van de hand te doen. Even 
ongezeglijk was de verzamelwoede van 
Charles van Hultem, bibliothecaris van 
beroep, en privé gewoon bibliomaan. 
Volgens Anthony Hobson wilde deze 
brave man, ter vrijwaring van zijn 32.000 
boekdelen, zelfs geen kachel in huis heb
ben en als het koud was, hield hij zich in 
bed warm door dikke folio’s op zijn voe
ten te leggen. Een ‘detail’: zijn enige 
contact met het andere geslacht bestond 
in het met “kinderlijk genoegen bekijken 
van een gravure van een mooie vrouwe
lijke torso”. Manie is ongezeglijk mono. 
Uiteraard rijst de vraag naar de drijfveer 
van een dergelijke uit de band gespron
gen ‘hobby’. Muensterberger kan in de 
case van Thomas Phillipps, geheel op 
psychoanalytische wijze, moeiteloos het 
verband leggen met de vroegste levens
geschiedenis. Om de eenvoudige reden 
dat Phillipps niet alleen boeken en manu
scripten verzamelde maar bovendien elke 
papiersnipper waar ook maar iets op ge
schreven of gedrukt stond, bijhield, als 
het ware als een reliek van zijn moeder. 
Genoemde snippers vertellen de psycho
analyticus volgend verhaal. Als buiten
echtelijke vrucht van de kortdurende pas
sie tussen zijn gefortuneerde vader en een 
lieflijke dienstmeid, onderhield hij zeer

Naturaliënkabinet

(reconstructie van een Koninklijk Deens kabinet)

tegen de zin van zijn vader nog jarenlang 
contact met zijn moeder. Voorwerp van 
de briefwisseling vórmden onder méér... 
de boeken die hij zijn moeder ten 
geschenke vroeg.
Op zijn tiende bedankt hij haar voor het 
gebedenboek dat ze hem gaf en vraagt: 
“Pray, when you come down, do not forget 
to bring Don Quixote, for my Father wis
hes me to have it.” Op veertienjarige 
leeftijd schrijft hij: “When you come 
down, please to bring Don Quixote with 
you, nicely bound, and good print, that is 
about as large as I write now... You can 
buy it in London, for all sorts of books 
can be had there I suppose. There is one 
of the last books, that you sent me, I do 
not like, it is about Confirmation; so I 
shall give it to you again at Easter: all the 
other books I like pretty well.” En enkele 
jaren later luidt het nog: “As I told you 
before you may get at Middleton’s Cicero 
in boards, price one Guinea, with a head 
of Cicero in the beginning, 1st Volume. I 
should be obliged to you also get the 
other two books (Spectator & Pope) bound 
different from each other.”
Het boek terzelfdertijd als band en als 
merkteken van de scheiding tussen moe
der en zoon? Stellig. Thomas Phillipps 
had het dan ook niet makkelijk met het 
bepalen van zijn positie ten aanzien van 
zijn moeder. Zijn vader had zijn moeder 
weggestuurd omwille van de kloof tussen 
beider sociale status, maar had zijn zoon 
wel zijn naam geschonken en hem voor
bestemd als enige erfgenaam. Niet ver
wonderlijk dat Thomas erg begaan was 
met de vraag naar zijn oorsprong, vraag 
die ook de drijfveer van de jonge verza
melaar vormde. Zo ondervroeg hij zijn 
moeder uitvoerig naar haar afkomst: “I 
am very angry with you for not sending 
me the account of your family as far as 
you know in addition to what you have 
already given me. What was the name of 
your Grandmother besides Sarah, and 
what were the names of your Grand
father’s Father & Mother. What are the 
names of your Uncles & Aunts, & their 
Children, and the names of your Brothers 
& their Wives with their Children, & your 
Sister’s Husbands and Children. Write it 
down in this manner. My Father’s name 
was James Walton & he was the son of 
James Walton & Grandson of what name.

He had (how many) Brothers & Sisters & 
(how many) Uncles & Aunts, & then 
mention how many children they had, 
bom & died & who they married. Or do it 
in the following manner, ‘My Father had 
5 sons & 5 Daughters 1 Robert, 2 James, 
3 Richard, 4 Isaac, 5 John...’”
Niet alleen het object van het boek als 
voorwerp van de uitwisseling tussen moe
der en zoon maar ook de vraag naar de 
oorsprong vinden we weerspiegeld in de 
aanvankelijke keuze van zijn verzamel
objecten. Naast boeken was hij bijvoor
beeld bijzonder geïnteresseerd in kerk
registers, grafschriften, manuscripten, 
kortom, in het bronnenmateriaal van het 
genealogisch onderzoek. Vermelden we 
nog één ‘detail’ waaruit de substitutie 
blijkt van het verzamelobject (het ge
schreven of gedrukte woord) aan het ver
loren gegane eerste liefdesobject (moe
der): Thomas Phillipps, de man die niet 
de minste krabbel in de prullenmand kon 
gooien, liet niet na uit de door hem be
waarde briefwisseling met zijn moeder 
zorgvuldig de woorden “Mother” en 
“Son” weg te knippen - het enige hiaat in 
zijn monsterachtige verzameling die over 
de jaren heen steeds meer ontdaan werd 
van elke zin.

Angst

Elk verzamelen, min of meer ongezeglijk, 
vertelt wel een particulier verhaal en elk 
denkbaar object kan in een verzameling 
ad infinitum vermenigvuldigd, of, wat in 
dit geval op hetzelfde neerkomt, versplin
terd worden. Wezenlijk lijkt ons telkens 
weer de referentie naar het verloren ge
gane eerste liefdesobject te zijn. De niet 
aflatende poging van de verzamelaar om 
dit verlies met steeds weer een nieuw 
verworven object ongedaan te maken, is 
uiteraard gedoemd tot falen. Onverbid
delijk inderdaad is de dialectiek maar ook 
de kloof tussen hebben en zijn', te willen 
zijn als motief voor het hebben, het heb- 
ben^dat het zijn niet kan garanderen. 
Thomas Phillipps heeft zich uiteindelijk, 
zoals vele andere beroemde verzamelaars 
die ons hun collecties nalieten, wel een 
naam gemaakt - de Bibliotheca Phillip
pica. Maar geen van zijn boeken of ma
nuscripten kon hem het antwoord bieden 
op de vraag: “Wat ben ik voor mijn moe

der? Een object dat men kan achterlaten 
of bijhouden?”
Bezitsdrang is ook angstwering. Het ver
zamelen zelf werkt angstdempend. De 
typische onrust die de verzamelaar be
weegt, wordt met het verwerven van een 
object eventjes opgeschort. Eventjes. 
Want de confrontatie met het ontbrekende, 
met het tekort, met het gat... laat het 
subject geen respijt en werpt de verzame
laar terug op zijn eigen statuut als object 
- waarna de angst verschijnt. Zo gelezen 
doemt - op een ander niveau - het Mu
seum van Centraal Afrika te Tervuren op 
als een monument voor de angst van de 
blanke voor de zwarte, voor de jungle, 
voor het reële waarvoor de eigen cultuur 
geen ankerpunten biedt. Reeds St.- 
Augustinus en Kierkegaard wisten dat 
schuld een bekentenis is van angst - een 
angst die niet bedriegt.
Genoemde dialectiek refereert ook stee
vast naar het register van het verlangen 
en de seksualiteit. Bezitterigheid ten over
staan van het seksueel object maskeert de 
angst voor de eenzaamheid. Maar het is 
de kliniek van het fetisjisme die ons leert 
wat het precieze statuut van die angst is: 
de fetisjist als exemplarisch verzamelaar 
van objecten (slipjes, uiteraard, maar 
evengoed elk ander levenloos object) die 
het oorspronkelijke tekort - de castratie - 
moeten afdekken. En elk geval van fetis
jisme is evengoed als dit van zijn collega- 
verzamelaar particulier. De fetisj is met 
recht te beschouwen als een nauwkeurig 
in zijn ontstaansgeschiedenis thuis te 
wijzen getuige van een intiem moment 
van angst en zijn bemeestering.
Vaak hangt ook buiten de kliniek van de 
perversie een erotisch prijskaartje aan het 
verzamelen - wat verzamelaars ook mo
gen beweren. Sprekend hier is het seksu
ele onvermogen van de Doh Juan. Zijn 
drang naar steeds weer een nieuwe vero
vering reduceert de ander tot object, dat 
eens in zijn bezit, geen verlangen meer 
vermag op te wekken. Op dezelfde ma
nier stelt de vitrine met mineralen een 
versteend liefdesspel te kijk. Het onschat
bare van een object of collectie wordt nu 
eenmaal betaald met seksueel verlangen. 
Soms getuigen verzamelaars daarvan, wat 
gegeneerd. “Er is geen seksuele verhou
ding”, zo leert Lacan ons, en ook voor de 
verzamelaar is daar geen ontkomen aan. 
Paradoxaal genoeg kan precies het verza
melen - van antiek, huizen, van eender 
wat -, wanneer deze passie gedeeld wordt 
binnen een koppel, de indruk van het 
tegendeel wekken.

Filip Geerardyn

*

Naar aanleiding van het boek “Collecting, 
An Unruly Passion, Psychological 
Perspectives” van Werner Muenster
berger en een gedachtenwisseling over 
dit thema met Julien Quackelbeen.

Werner Muensterberger, “Collecting, 
An Unruly Passion, Psychological 
Perspectives”, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 1994, 
295 pp.
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Verval
Het “Zwarte Vierkant” als ruïne

Op het salon van 1796 exposeerde de 
Franse kunstenaar Hubert Robert (1733- 
1808) een merkwaardig schilderij. Het 
stelt de Grande Galerie van het Louvre in 
een ruïneuze toestand voor. Het gewelf is 
nagenoeg volledig ingestort, muren en 
zuilen brokkelen af en zijn door onkruid 
overwoekerd. Een wolkenhemel wijst op 
onheil en verlies. Puin ligt her en der 
verspreid. We herkennen niet alleen neer
gevallen brokstukken van het gebouw 
zelf, maar ook fragmenten van meester
werken uit het museum. Rechts op de 
voorgrond, één van Michelangelo’s 
slavenbeelden. Links, half in de aarde 
verzonken, de beeltenis van een filosoof. 
Op een sokkel domineert de Apollo van 
het Belvédère de nog vrij ongeschonden 
restanten van de Grande Galerie. Tegen 
zijn knieën rust een buste. Tussen het 
puin vinden we ook mensen terug. Voor
aan drukdoende figuren in geantiqui- 
seerde gewaden. Verderop twee vrouwen 
bij een vuurtje. Rechts, in de schaduw, 
twee wandelaars alsof het hen niet uit
maakt of ze de ernst van de museumzaal 
of de charme van een ruïne opzoeken. 
Een kunstenaar maakt schetsen van het 
Apollo-beeld. Zijn hand geeft het punt 
aan waar de belangrijkste compositorische 
krachtlijn doorsneden wordt door de ver
ticale as die het schilderij in twee iden
tieke helften deelt.

Een organische metafoor

Op het eerste gezicht roept Robert de 
atmosfeer op van schilderijen die 
noorderlingen in de 16de eeuw te Rome 
maakten en waarop, vaak op anekdotische 
wijze, de speurtocht naar antiquiteiten 
temidden de ruïnes van de oude stad wordt 
afgebeeld. Hubert Robert vertelt echter 
niet, hij evoceert. Niets wakkert hier onze 
nieuwsgierigheid aan. Wie de figuren zijn 
en wat ze er uitrichten, interesseert ons 
niet. Elke anekdote wordt verpletterd 
onder het intrigerende beeld van het 
Louvre als ruïne. Verhaal en archeologi
sche curiositeit worden ingeruild voor 
een merkwaardige combinatie van klas
sieke grandeur en romantische emotie. 
Net als in zijn weergaves van tempel- 
ruïnes, hanteert Hubert Robert in zijn 
“Vue imaginaire de la Grande Galerie 
du Louvre ” een organische metafoor, die 
we ook in “The Decline and Fall of the 
Roman Empire” van zijn tijdgenoot 
Edward Gibbon aantreffen: een bescha
ving sterft af en wordt door de tijd en de 
natuur aangevreten. Aansluitend bij de 
fascinatie voor de ruïne in de pittoreske 
traditie, vervallen resten van een zuivere, 
geometrische orde tot decorstukken in 
het huiveringwekkende spektakel van de 
vergankelijkheid. Vormelijke en structu
rele zuiverheid gaan gebukt onder 
perspectivische effecten en dramatische 
licht-donker-contrasten. De eeuwigheid 
van de gulden snede maakt plaats voor 
poreuze steen, woekerend onkruid en 
kleffe wolken.

Frankrijk, na de revolutie

Kan de melancholie worden vervangen 
door utopie? Met dit bijzondere schilde
rij geeft Hubert Robert een op zijn zachtst 
gezegd sceptisch antwoord. Het Louvre 
was en is immers geen antieke ruïne, 
maar wordt in deze bevreemdende hoe
danigheid voorgesteld, precies nadat de 
revolutionaire Assemblée Nationale nog 
maar enkele jaren tevoren, in 1792, een 
decreet uitvaardigde dat het Louvre tot 
een publiek toegankelijk Musée français 
bestemde. Met dit openbaar museum be
oogden de revolutionairen echter geen 
nostalgische mijmering over een roem
rijk verleden, maar de invulling van een 
toekomstgericht project. De uitbouw en 
taxonomische indeling van de collectie, 
het aanbrengen van labels, de uitgave van 
een goedkope catalogus, de organisatie 
van rondleidingen in de afdeling antieken 
en de vrije toegang voor kunstenaars op 
weekdagen en voor het publiek op zater
dag en zondag: het zijn alle indicaties van 

het Louvre als instrument van de Verlich
ting. Het streven naar rationalisatie en 
universalisatie krijgt hiermee een institu
tionele pendant op het culturele vlak. Het 
hoogste goed dat de mensheid tot dusver 
op artistiek vlak had voortgebracht zou 
voortaan voor die gehele mensheid toe
gankelijk worden gemaakt en voor de 
eeuwigheid worden bewaard.

Door verleden en toekomst op deze zon
derlinge wijze op elkaar te betrekken, 
verleent Hubert Robert het melan
cholische beeld van de ruïne een onge
ziene tragische dimensie. Vindt de ge
dachte dat het leven meelijwekkend is 
ergens een betere uitdrukking dan in het 
museum? Het museum, dat zijn inhoud 
en zichzelf voor de eeuwigheid meent te 
bewaren, vervalt immers onvermijdelijk, 
zo toont Robert aan, tot ruïne. Adorno’s 
opmerking dat museum en mausoleum 
meer dan een fonetische associatie ge
meen hebben, blijkt ook op het museum 
in zijn totaliteit van toepassing. Net als de 
Grande Galerie zullen alle musea een 
roemrijke of roemloze dood kennen en 
ten grave worden gedragen. Musea tonen 
immers zelf aan dat alle beschavingen 
afsterven en dat de kunst eerst moet ster
ven opdat ze tot leven kan komen. Elk 
museum kondigt daarmee zelf zijn eigen 
ondergang aan. Sinds de kunst en de we
tenschap de plaats van de godsdienst heb
ben ingenomen, is het museum niet de 
tempel of de kerk waarin de soteriologie 
van de kunst wordt bezongen, maar eer
der de plek waarop de dood van God, de 
Cultuur of de Mensheid wordt beleden. 
Door het museum, als expressie van het 
heden, in de toekomst voor te stellen als 
ruïne verwerpt Robert bij voorbaat het 
optimistische vooruitgangsdenken van 
zijn nakomelingen. Ook het museum, zo 
maakt de schilder duidelijk, zal er niet in 
slagen zich boven of buiten de geschiede
nis te stellen, maar zal moeten optornen 
tegen de onoverkomelijke wet van hét 
verval. Hegels visioen van het einde van 
de geschiedenis als gevolg van de vol
maakte zelfontplooiing van de Geist wordt 
door Roberts allegorie haar het rijk van

Hubert Robert

Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre

de fabeltjes verwezen, net als Marx’ in
vulling van de revolutie als een Aufhebung 
van de geschiedenis aangezien de mens 
voortaan zijn eigen geschiedenis zou be
palen in plaats van eraan onderworpen te 
zijn. Het museum zal als tempel van het 
historicisme noch als emancipatorische 
machine haar ruïneuze toestand ontlo
pen. Door het schrikbeeld van de ruïne op 
het museum toe te passen, wordt ze, net 
als later bij Benjamin, het uitdrukkings
middel van de absolute negatie.

Malevich’ “Zwarte Vierkant”

Door de avant-garde werd het museum 
vrij vlug ten dode opgeschreven, al bleef 
dit instituut voor haar tot op heden levens
noodzakelijk. Zij werd immers door een
zelfde streefdoel gevoed: de kunst moet 
buiten de geschiedenis worden gesteld, 
het historische verloop zou voortaan door 
de kunst worden gedetermineerd. De 
geometrische, abstracte composities van 
Kazimir Malevich gaven niet alleen uit
drukking aan een absolute ‘tijdgeest’, ze 
creëerden ook die tijdgeest. Beelden ston
den niet langer voor na-beelden, imitatie 
of mimesis, maar voor de ver-beelding 
van het absolute. De kunstenaar had zijn 
plaats als demiurg terug opgenomen. Het 
huiveringwekkende toekomstbeeld van 
het door de tijd afgeblakerde of inge
storte kunstwerk meende men te kunnen 
bezegelen. De eeuwenoude discussie over 
de inadequaatheid van de vorm bij de 
voorstelling van het absolute, werd inge
ruild voor de inadequaatheid van de ma
terie. Binnen de utopie van het suprema
tisme en De Stijl viel kunst niet langer 
samen met tastbare, verhandelbare en 
vergankelijke materiële substraten, maar 
met een vormentaal, een ‘stijl’, die op de 
wereld kon en moest worden toegepast. 
Ondertussen is Malevich’ “Zwarte Vier
kant” (1913-15) door de vergankelijk
heid van de materie aangetast. De 
suprematistische aanspraken op de on
eindigheid worden door de eindigheid 
van het bestaan op zijn kop gezet. Niets 
legt beter de kwetsbaarheid van de stof

bloot dan dit monochrome vlak, dat als 
een icoon van onstoffelijkheid werd ge
poneerd. De zuivere vorm is letterlijk 
verbrokkeld, het craquelé gaapt als een 
open wonde. Het vierkant uit de Moskouse 
Tretyakov Galerie is als een Griekse, 
goddelijke atleet geworden, die zijn neus, 
geslachtsorgaan en een onderarm heeft 
verloren. Maar terwijl van de Helleense, 
gespierde god de jeugdige kracht voorlo
pig nog is bewaard, rest van het vierkant 
niet veel meer dan een oude en afgeta
kelde vorm. Juist daarom kan het als 
kunst- en verzamelobject worden gekoes
terd: de fetisjering van het aan de materie 
gebonden verval deed van meet af aan 
zijn intrede in de moderne kunst. Op de 
avant-garde ligt ondertussen een laagje 
patina. Het toonbeeld van de moderniteit 
heeft de aura van antiek verworven: in 
zijn huidige staat is het “Zwarte Vier
kant ” een inversie van het bevreemdende 
visioen van Hubert Robert geworden.

Steven Jacobs

Tot 28 januari 1996 loopt er een retro
spectieve van Kazimir Malevich in het 
Museum Ludwig, Bisschofsgarten 1, 
50667 Keulen, 221/221.23.79. •
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De beeldhouwkunst, zoals zij was in openlucht
I. Tuin

1.1. .. .een tentoonstelling in openlucht

Op 6 juni 1950opende in het Park Middelheim 
de “Internationale tentoonstelling in de Open
lucht voor Beeldhouwkunst, 1900-1950(1 ) 
Aan de hand van 167 beelden uit negen 
Europese landen en de Verenigde Staten, 
wilde men een ruim internationaal overzicht * 
geven van de beeldhouwkunst van Rodin tot 
het toenmalige heden. 51 van de 121 ge
toonde kunstenaars waren Belgen - waaron
der Meunier, Wouters en Minne. Daarnaast 
kon de Franse beeldhouwkunst van Bourdelle, 
Maillol, Despiau en Renoir op veel aandacht 
rekenen, naast die van Laurens, Béothy en de 
‘Franse buitenlanders’ Arp, Zadkine, Lipchitz 
en Gargallo. De Duitse kunst tot aan de 
expressionisten moest het met minder stellen: 
Kolbe en Lehmbruck. Uit Groot-Brittannië 
waren Moore en Butler geselecteerd, uit 
Amerika Roszak, Smith en Calder. Voor Ita
lië werden Marini, Viani en Manzu ingezet. 
De basisgedachte achter een dergelijke mani
festatie werd niet in Antwerpen uitgebroed. 
Burgemeester Craeybeckx en zijn schepen 
van financiën Vrints waren in 1949 hun licht 
gaan opsteken op een gelijkaardige tentoon- 
stelling in het Arnhemse Park Sonsbeek. Hier 
wasdeNederlandsebeeldhouwkunst(78,8 %) 
dominant. De rest bestond uit “Meesterwer
ken der klassieke en moderne beeldhouw
kunst”. Sonsbeek was in handen van de 
Arnhemse VVV (Vereniging voor vreemde
lingenverkeer). VW-directeur Jan Vet had 
zich op zijn beurt geïnspireerd op een andere 
openluchttentoonstelling, die hij nog een j aar 
vroeger in Battersea Park bij Londen had 
gezien: een “historisch overzicht van de 
beeldhouwkunst” dat wel maar 44 beelden 
omvatte, hoofdzakelijk van Britse en Franse 
makelij.
Geen van deze drie exposities ging uit van een 
museum of culturele instelling. Het idee voor 
Battersea was gelanceerd door de London 
County Council, die' verantwoordelijk was 
voor de organisatie van festiviteiten in de 
Londense parken. In Arnhem wist Jan Vet het 
stedelijke college te overtuigen om naar het 
voorbeeld van Battersea ‘ ‘een trekpleister voor 
toeristen te creëren”. In Antwerpen trad enkel 
het stadsbestuur op als initiatiefnemer. De 
stad wilde een tentoonstelling maken die “rui
mer en grootser” was dan die van Arnhem. 
Toch waren de internationale secties van 
Middelheim en Sonsbeek erg gelijkend: 21 
van de 26 buitenlanders uit Arnhem keerden 
in Antwerpen terug. Ook de formule werd 
van Sonsbeek afgekeken: een brede selectie 
uit eigen land naast een kleinschaliger “inter
nationaal historisch overzicht”. De Antwerpse 
tentoonstelling haalde ook iets meer bezoe
kers: zo’n 150.000.
Het publieke succes was meteen het door
slaggevende argument om dit evenement 
“voor herhaling vatbaar” te verklaren, zowel 
in Londen, Arnhem als Antwerpen. De 
London County Council besliste om de drie 
jaar een openluchttentoonstelling te houden 
in één van de Londense parken. De eerste 
manifestatie ging door in ’54, de laatste in ’66. 
Daarna zetten besparingsmaatregelen, wijzi
gingen in het Londense stadsbestuur en de 
gedaalde publieke belangstelling een punt 
achter het tentoonstellen van kunst in open
lucht. Sonsbeek lanceerde hetzelfde idee. De 
Stichting Sonsbeek ’49 stond in voor de edi
ties van ’52, ’55, en ’58. Na een lange onder
breking leverde een sterk gewijzigd en 
verjongd werkcomité in 1966 een laatste uit
gave af. Het inzicht dat kunst in de jaren ’60 
niet meer te verzoenen was met de conceptie 
van tentoonstellingen in een park, leidde er
toe dat men - met “Sonsbeek-buiten-de-per- 
ken ” in ’71 - het toenmalige concept defini
tief verliet.
Het Antwerpse stadsbestuur wilde niet drie- 
maar tweejaarlijks een openluchttentoon
stelling organiseren. Meer nog: op 6 novem
ber 1950, nauwelijks enkele maanden na af
loop van de tentoonstelling, besloot men om 
een vaste collectie aan te leggen. Het eerste 
Europese “Openluchtmuseum voor Beeld
houwkunst” was een feit. Tot in 1989, lang na 
de laatste triënnales van Arnhem en Londen, 
vonden in Antwerpen non-stop biënnales 
plaats. Van waar die vasthoudendheid? En 
wat is de betekenis van de verzameling die dit 
“Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst” 
ondertussen vergaarde? Op deze en andere 
vragen willen we in deze tekst dieper ingaan. 
In wat volgt schetsen we vooreerst de proble
matiek van tentoonstellingen in openlucht, 
uitgaande van de eerste manifestatie. We 

maken het bilan op van het engagement van
wege het Antwerpse stadsbestuur en nemen 
twee ‘urbanistische excursies’ van Middel
heim onder de loep. We beoordelen de 
biënnales tussen 1953 en 1989. Op heel dit 
betoog enten we een analyse en evaluatie van 
de vaste collectie.
Tot slot gaan we nog in op de ontwikkelingen 
sinds 1993, toen de collectievorming na een 
stilte van 12 jaar werd heropgestart.

1.2. Kunst in openlucht

Zowel in Londen, Arnhem als Antwerpen 
verwachtte men dat het tonen van beelden in 
openluchtdrempelverlagendzou werken. “We 
are trying to bring art to the Londoners”, 
betoogde de LCC. Ook Sonsbeek ’49 hoopte 
“te bereiken dat de beeldhouwkunst... nader 
gebracht wordt tot het grote publiek en wel in 
het bijzonder tot het Nederlandse volk in al 
zijn schakeringen”. In Karei Poma’ s ministe
riële toespraak ter gelegenheid van de ope
ning van de 17de Antwerpse Biënnale (juni 
1983) weerklinkt nog steeds dezelfde ge
dachte: “Vele wandelaars die louter voor het 
groen, de zon of de schaduw dit mooie beelden
park bezochten, hebben hier geleerd wat beeld
houwwerk is.” Het is nog de vraag wat de 
effecten zijn van deze gemoedelijke vorm 
van missionering. Maar wat is - omgekeerd - 
de invloed van dit educatieve recreatieoord 
op de keuze en presentatie van ‘haar’ beelden: 
het grootste deel van de naoorlogse artistieke 
preoccupaties is in déze optiek ongetwijfeld 
iets te stresserend.
Ook de beeldhouwkunst zou wel varen bij 
een presentatie in openlucht, zo dacht men 
indertijd. “Sculptors declare that their work 
(apart from drawing-room figurines) can only 
be properly viewed out of doors”, beweerde 
Patricia Strauss van het Parks Committee 
binnen de LCC. De experimenten van Henry 
Moore met zijn openlucht-atelier in Kent en 
zijn beeldentuin in Much Hadham (Hert
fordshire) wogen zwaar door op deze opvat
ting. “Sculpture is an art of the open air”, 
meende Moore. Moores opvatting was plas
tisch gefundeerd en steunde vooral op de 
revelerende kwaliteiten van natuurlijk licht. 
Dat het landschap een betere artistieke setting 
was dan een gebouw, lag volgens Moore aan 
de naoorlogse architectuur en stedebouw zelf: 
die zou sculpturen reduceren tot een decora
tief element. Moore was op elke LCC-ten- 
toonstelling prominent vertegenwoordigd. In 
Sonsbeek en Middelheim vertegenwoordigde 
hij Groot-Brittannië. In 1952 zou Moore zelf 
aandringen om voor Middelheim “De Ko
ning en de Koningin ” te ontwerpen. Ook de 
invulling van deze vroege openluchttentoon
stellingen heeft hij beïnvloed: historische 
overzichten van de ‘moderne’ traditie, waar- 
van Moore zichzelf als apotheose beschouwde. 
Maar hoe functioneert kunst in een geculti
veerd parklandschap? In 1989 stelde Johan 
Vanbergen zijn opvattingen over het tonen 
van kunst in openlucht te boek. (2) Van
bergen constateerde onder meer dat een 
‘beeldenpark’ ertoe neigt om het landschap 
als een omlijsting te gebruiken, zonder dat 
een structurele integratie wordt nagestreefd 
van sculptuur en omgeving. “Het beelden
park is een afgeleide van het geschilderde 
landschap”, aldus Vanbergen. De beelden 
zijn niet de centrale aandachtspunten van de 
bezoeker, ze zijn de stoffering van het “doek”: 
het beeldenpark als een “tableau vivant”. De 
voorkeur van de openluchttentoonstellingen 
vöor figuratieve beelden en hun Opstelling bp 
sokkels in het park, past bij de Griekse traditie 
van faunen, nimfen, allegorieën én goden
beelden, die men eveneens in pittoreske par
ken terugvond. Met deze beelden werd ge
poogd om de ongrijpbare ‘genius loci’ van de 
natuur in herkenbare, menselijke figuren te 
vertalen. Het naoorlogse beeldhouwwerk van 
Henry Moore is een moderne exponent van 
deze traditie en rechtvaardigt dan ook een 
opstelling in openlucht. Wanneer men echter 
de voorbestemdheid van zijn beelden voor 
het landschap veralgemeent tot een museale 
bestemming voor de hele beeldhouwkunst 
van Rodin tot heden, dan creëert men een 
pijnlijk historisch misverstand. Het hoeft im
mers geen betoog dat verder weinig of haast 
geen sculpturen voor zulk een ‘gecultiveerde 
natuur’ zijn geconcipieerd.

13. Het Middelheim als park

De tuinen het kasteel van Middelheim maken 
deel uit van het Nachtegalenpark, één van de 
vijf domeinen diede stad kocht in 191Ö met de 
bedoeling om verkaveling tegen te gaan en 

groene ruimte te creëren in de nabijheid van 
het stadscentrum. Na de Tweede Wereldoor
log besloot de stad om het zwaar gehavende 
park Middelheim in ere te herstellen, met oog 
op de tentoonstelling van 1950. De Dienst 
Parken en Plantsoenen klaarde de klus op 
amper twee maanden tijd: het Middelheim 
was tot beeldenpark gebombardeerd.
Het Park Middelheim bestaat uit twee delen: 
ten zuiden van de Middelheimlaan ligt 
Middelheim-hoog, ten noorden Middelheim- 
laag. De laatstgenoemde zone bleef beelden
vrij tot 1957. In dat jaar besloot men de 
biënnale niet meer te organiseren op 
Middelheim-hoog, in de nabijheid van de 
vaste collectie, maar bp Middelheim-laag. 
Dat terrein werd vanaf dat moment de vaste 
pleisterplaats voor de biënnale. In 1993 werd 
dezelfde plek aangesproken voor de plaatsing 
van tien nieuwe werken, die thans deel uitma
ken van de sectie ‘hedendaags’.
Van 1950 tot vandaag werd geen serieuze 
inspanning gedaan om de tuin van Middelheim 
te hertekenen tot een openbaar park, laat staan 
dat ze werd aangepast in het licht van haar 
nieuwe, museale functie: Hetresultaat - vooral 
op Middelheim-hoog - is een omgeving die in 
hoge mate ongeschikt is voor een zinvolle en 
geconcentreerde omgang met beeldende 
kunst, nog los van het dubieuze principe van 
‘kunst in openlucht’ in het algemeen, zoals 
hierboven uiteengezet. Maar dan nog: zelfs 
voor wie tevreden is met een pittoresk beelden
park ontbeert Middelheim nóg kwaliteiten. 
De onderdelen van het park wedijveren in 
onbeduidendheid: de graspleinen missen 
landschappelijkheid, het zijn te vaak niet meer 
dan lappen grond, dode percelen en Test
gebieden tussen een netwerk van paden. De 
bossen en begroeide stukken zijn saai en 
egaal van samenstelling. De groepjes bomen 
en struiken aan de rand van of tussen de 
graszones blijven decoratieve clichés.
De tuin twijfelt tussen Franse wijdse rechtlij- 
nigheid en de grillige, plastische decorativiteit 
van een Engelse tuin. Om een Engelse tuin te 
zijn, mist Middelheim het spannende contrast 
tussen de verschillende zones, de plastische 
omgang met decoratieve natuurpartijen. Om 
een Franse tuin te zijn, is het parkte rommelig. 
Het park slaagt er evenmin in om de voor een 
Engelse tuin typische illusie te weerkaatsen, 
als zou deze de grillige, ontembare ‘natuur’ 
cultureel aanschouwelijk kunnen maken. De 
sculpturen betwisten enkel de toegestane vier
kante meters grasveld. Ze staan ‘in file’ langs 
paden of lopen verloren in het bos.
En toch. Hoe vreemd het ook klinkt, ooit Werd 
in Antwerpen nagedacht over de presentatie- 
condities voor kunst in openlucht. Reeds in 
1950 formuleerden Renaat Braem, architect, 
Henri Puvrez en Mark Macken, beeldhou
wers, uitgesproken voorstellen tot aanpas
sing Van het park. Braem wilde de “beelden 
(...) zien in relatie met verschillende bewust 
geproportioneerde ruimten, zij het dan vooral, 
maar niet uitsluitend, in open lucht.” Hij dacht 
aan “een weloverwogen opeenvolging van 
open, halfopen en gesloten ruimten”. Voor 
hem was de aanwezigheid van architectuur in 
dit park essentieel. Macken van zijn kant, had 
het over de noodzaak van “demonstratieve 
fragmentarchitectuur", hetoprichten van vlak
ken en muren als steun voor het tonen van 
reliëfs en beelden die geconcipieerd werden 
binnen een architecturaal kader. Ook Puvrez 
vond dat men beroep moest doen op architec
ten en tuinspecialisten “om de nodige stem
ming te schéppen’’. Hij pleitte voor “verschei
denheid door het samenstellen van een atmo
sfeer, die gunstig is voor alle kunstwerken” 
naast het uitkiezen van kunstwerken “die 
werkelijk voor de openlucht opgevat zijn”. 
De architectuur moest volgens hem vooral 
een bindende rol vervullen.
Deze voorstellen zijn duidelijkin strijdmet de 
eerste tentoonstelling van 1950. Toen bracht 
men enkel de niet weerbestendige werken en 
kleine sculpturen onder in de Orangerie, en 
werd verder geen architecturaal kader voor
zien. Pas vanaf de 3de Biënnale in 1955 trok 
men tijdelijke paviljoens op. In 1971 bouwde 
men eindelijk een permanent paviljoen, ont
worpen door Renaat Braem. Dat is echter een 
schrale troost voor het Middelheimpark, waar 
nota bene in 1970 een gedenksteen van een 
door de stad op te richten museum voor 
hedendaagse kunst werd onthuld. Dat voor
nemen had de basis kunnen zijn van een 
ernstig engagement ten opzichte van kunst in 
het algemeen, zonder de frustrerende restric
tie tot zoiets eigenaardigs als “openlucht
beeldhouwkunst”, en bovendien met de luxe 
van een bijkomende mogelijkheid om beel
den te integreren in de groene buitenruimte.

H. Stad

II.1. Portret van een burgemeester

Na voordien reeds uiteenlopende tentoon
stellingen te hebben gepatroneerd - zoals een 
tentoonstelling over Religieuze kunst en een 
retrospectieve Antoon Van Dyck - werd Lode 
Craeybeckx, burgemeester van Antwerpen 
van 1947 tot aan zijn overlijden in 1976, de 
grote voorvechter van het openluchtmuseum 
binnen het Antwerps stadsbestuur. Toewij
ding moet men hem zeker nageven, gulheid 
ook. Wie stelt zomaar de opbrengsten van het 
Bal van de Burgemeester ter beschikking om 
de aankoop van kunst mogelijk te maken? 
Met deze duit in de zak kon men overgaan tot 
de verwerving van twee werken: Marino 
Marini’s “Judith” (160.000Bfr.) én Giacomo 
Manzu’s “De Danspas” (80.000 Bfr.). Als 
voorzitter van de vzw Schoon Antwerpen 
presteerde de Burgemeester het meer dan een 
keer om de opbrengsten uit feestelijkheden 
van de “Kring van Commissarissen en Ad- 
junct-Commissarissen van Antwerpen en om
geving” in de vorm van kunstgiften naar het 
Middelheim te versluizen: in 1951 leverde 
dat ”De Middellandse 7ee ” van Maillol op, in 
1963 de “Piëta” van Kâthe Kollwitz, de 
“Fluitspeler” van Ernst Barlach en “Pan
dora ” van Edwin Scharff.
Craeybeckx engageerde zich volkomen, zo
veel is duidelijk. Dé herinrichting van het 
park kostte 2.329.883 Bfr. Voor de eerste 
tentoonstelling kreeg hij een budget los van 
1.714.000, terwijl de inkomsten geraamd 
werden op 1.600.000 Bfr. Nadat het Open
luchtmuseum was opgericht, werd een start
budget goedgekeurd van 5 miljoen Bfr. Vanaf 
1952 werd maximaal 2 miljoen Bfr. vrijge
maakt. Daarnaast waren er nog de fondsen 
voor de organisatie van de biënnales (zo 
bijvoorbeeld 7 miljoen Bfr. voor de 16de 
Biënnale). Na de dood van Craeybeckx in 
1976 was het vet van de soep. Vanaf 1981 
stelde de stad zelfs helemaal geen geld meer 
ter beschikking voor aankopen. De middelen 
voor de biënnales werden teruggeschroefd.

n.2. Raadgevende steun in het binnen
land

Op 6 november 1950 werd het Openlucht
museum opgericht en ondergebracht onder 
de koepel van de kunsthistorische musea, 
waarvoor één hoofdconservator verantwoor
delijk was. Het Middelheim werd dus niet 
toevertrouwd aan één beleidsbepalende per
soon, maar aan een adjunct-conservator die 
rapporteerde aan de hoofdconservator, bij 
wie vervolgens de Schepen van Schone Kun
sten over de schouders meekeek en nog meer 
de Burgemeester himself. Dit bevoogdende 
bestuursmodel bleef in de afgelopen 45 j aar in 
principe ongewijzigd. Huidig Burgemeester 
Leona Detiège, Schepen van Cultuur Eric 
Antonis, en Conservator van de Kunst
historische Musea Hans Nieuwdorp kunnen - 
als het hen behaagt, en in navolging van 
Burgemeester-Conservator Craeybeckx - het 
museumbeleid nog steeds naar zich toe trek
ken, ook al staat Wetenschappelijk Assistent 
Menno Meewis in voor de dagelijkse beleids- 
praktijk, daarin bijgestaan door een Advies
raad.

Na de sluiting van de expo van 1950 werd het 
organiserend comité ontbonden en opgevolgd 
door een Raadgevende Commissie, voorge
zeten door de burgemeester die werd bijge
staan door ‘bevoegden’. Een paar leden van 
deze commissie deden alvast meer dan ‘raad 
geven’. Dat geldt bijvoorbeeld voor Walter 
Vanbeselaere, hoofdconservator van het Ko
ninklijk Museum voor Schone Kunsten van 
Antwerpen, en commissielid vanafjuli 1951. 
Van hem bekwam Craeybeckx, die tevens 
Voorzitter was van de Raadgevende Commis- 
sie van het Koninklijk Museum, de consoli
datie tot permanente bruikleen van een in
drukwekkende reeks beelden, die het 
K.M.S.K.A voor de tentoonstelling van 1950 
had uitgeleend. Daaronder bevonden zich de 
“Balzac” en “Het Bronzen Tijdperk” van 
Rodin, de “Torso” van Minne, de twee le
vensgrote beelden van Meunier, “De Buil- 
drager” en “De Zaaier”, twee werken van 
Wouters, "Het Zotte Geweld” en “Huiselijke 
Zorgen”, alsook de “Worstelaars” van 
Lambeaux. Ook commissielid Mark Macken, 
directeur van de Antwerpse Koninklijke Aca
demie voor Schone Kunsten, droeg zijn steen
tje bij. ‘Zijn’ Academie stond in 1969 de 
bruikleen toe van de drie andere Rodin-sculp- 
turen die Middelheim rijk is: “Portretbuste
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van Jules Dalou ”, “Portretbuste van Puvis 
de Chavannes” en “Johannes De Doper”. 
Met deze permanente bruiklenen zijn de be
langrijkste werken van de oudste generatie in 
de Middelheim-collectie grotendeels de re
vue gepasseerd. Zulke hoogstaande werken 
zou Middelheim later nooit meer verwerven. 
Naast Walter Vanbeselaere en Mark Macken 
zetelden in de raadgevende commissie vooral 
beeldhouwers (Henri Puvrez, Arthur Dupon 
en Willy Kreitz), architecten (Renaat 
Braem,...) en kunstcritici (André De Ridder 
en Roger Avermaete). Daarnaast hadden ook 
enkele stedelijke politici en culturele ambte
naren hun zitje - zoals Frans Baudouin, de 
man die voor de selectie en de organisatie van 
de eerste tentoonstelling had gezorgd.
Aanvankelijk was het ledenaantal erg groot. 
Het gevolg was dat men al bij de voorberei
dingen van de 2de Biënnale de noodzaak 
voelde om voor elke Biënnale een beperkt 
Werkcomité samen te stellen. In de praktijk 
had dit Werkcomité al in 1960 de rol overge
nomen van de Raadgevende Commissie, die 
een laatste vergadering hield in 1961 en defi
nitief de boeken sloot in 1985.
Sedert 1970 zijn nog heel wat beeldhouwers 
de Raadgevende Commissie komen vervoe
gen: eerst Remy Cornelissen, Vic Gentils, 
Marcel Mazy, Joris Minne en Rik Poot; bij 
een volgende uitbreiding in 1982kunstenaars 
zoals Frans Van den Brande, Paul Van 
Gysegem en Hilde V an Sumere, naast enkele 
kunstcritici (Freddy De Vree, Remi De 
Cnodder, Ludo Bekkers) en een conservator 
van een ander museum (Phil Mertens). In 
1985 telde het Werkcomité maar liefst 23 
leden. De huidige Adviesraad omvat de vol
gende personen: Laurent Busine, Bart 
Cassiman, Freddy De Vree, Jan Hoet, Menno 
Meewis, Hans Nieuwdorp, Charles Sluyts, 
Alexander van Grevenstein, S. Vleghels- 
Rombouts, de burgemeester, de stads
secretaris, de adjunct-stadssecretaris en vijf 
schepenen.
Bij dit nooit veranderde bestuursmodel kan je 
heel wat vragen stellen. Was een zo druk 
bevolkt bestuursorgaan met een zo hetero
gene samensteling een handig werkinstrument 
om een efficiënt en actief beleid te ontwikke
len? Waarom heeft men de verjonging en de 
vernieuwing Van dit beleidsorgaan niet op 
structurele wijze ingebouwd?Tot op het einde 
van de jaren ’ 80 bleef het hoe langer hoe meer 
hoogbejaarde kransje Antwerpse beeldhou
wers van de commissie - op een paar uitzon
deringen na waren ze ook allemaal (ex)leraar 
aan de Antwerpse Academie - zijn overwicht 
behouden. Vergelijken we dit gestadig ver
kalkende beleidsorgaan met de ontwikkelin
gen binnen het bestuur van Sonsbeek, dan 
blijkt dat Middelheim van de radicale Neder
landse opvattingen veel had kunnen leren. 
Sinds 1969 wordt de Stichting Sonsbeek na 
afloop van elke tentoonstelling ontbonden. 
De helft van de leden wordt vervangen, en de 
aldus ontstane nieuwe stichting krijgt de naam 
van de eerstvolgende tentoonstelling. Erwordt 
ook telkens een nieuw werkcomité opgericht. 
Met die aanpak wilt men een flexibele struc
tuur creëren, met actieve comités die vanuit 
een direct contact met de kunstwereld tot 
scherp geformuleerde doelstellingen en een 
consistente selectie kunnen komen. De resul
taten waren te zien in “Sonsbeek-buiten-de- 
perken” (1971), in Sonsbeek ’86 en in 
Sonsbeek ’93.
Het hekelste punt in de manier waarop 
Middelheim werd bestuurd, betreft de ver
woestende politieke inmenging waarvan het 
aankoopbeleid - vanaf de eerste tot en met de 
laatste aankoop - getuigt. In 1950 sleurde 
Craeybeckx persoonlijk “La iMppa” van 
Arturo Martini door de gemeenteraad, en 
diezelfde raad keurde in 1995. met heel veel 
moeite de aankoop van een werk van Lawrence 
Weiner goed: twee van de talloze vergelijk
bare anekdotes, die de vrucht zijn van een 
pervers geïnstitutionaliseerde politieke 
bevoogding. Wil er voor Middelheim een 
toekomst zijn, dan moet er minstens aan deze 
onfrisse situaties een einde komen.

H.3. Prospectie in het buitenland

B urgemeester Craeybeckx werd niet alleen in 
het binnenland door ‘bevoegden’ bijgestaan, 
maar kon ook in het buitenland rekenen op 
professionele bijstand. In oktober 1950, een 
maand voor de officiële oprichting van het 
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst 
Middelheim, vertrok hij op prospectie naar 
Italië, vergezeld van zijn echtgenote en Wal
ter Vanbeselaere. Daar kocht hij de eerste 
werken van de collectie van het Middelheim, 
waaronder “La Luppa” van Arturo Martini. 
Het niveau van de oordeelsvorming is echter 
beschamend, dat blijkt overvloedig uit het 
reisverslag. Daarin komt onder andere “het 
geval Viani” ter sprake dat, zo lezen we, 
"moeilijker (was) dan de andere: het gaat hier 
namelijk om een ‘moderne’ in de speciale zin 

van het woord. Eigenlijk is hij niet een ‘ab
stracte’ in de volle zin des woords, want zijn 
thema’s herinneren steeds van dichter of van 
verder aan motieven aan de tastbare werke
lijkheid ontleend”. Gelukkig voor de burge
meester vond hij op dit hachelijke moment 
steun en toeverlaat bij “de bevoegden die wij 
raadpleegden” die gelukkig “unaniem waren 
om te verklaren dat Viani de meest dominante 
figuur is in zijn richting”. Craeybeckx onder
hield contacten met Italiaanse prominenten 
zoals Rodolfo Palluchini en Umbro Appo- 
lonio, technisch leider van het Algemeen 
Secretariaat en conservator van het Archivo 
Storicid' Arte Contemporanea van de Biënnale 
van Venetië. De beide partijen kwamen zelfs 
tot de respectvolle afspraak om de Antwerpse 
Biënnales te laten plaatsvinden in de onpare 
jaren en zo overlapping te vermijden met 
Venetië, waar de Biënnale in de pare jaren 
plaatsvond.
Na deze eerste prospectiereis zouden er nog 
vele volgen, naar Frankrijk (1950), Groot- 
Brittannië (1951), Italië (1953),... Tot en met 
de laatste biënnale die tijdens het leven van 
Craeybeckx georganiseerd werd, liet de bur
gemeester zijn invloed gelden. Na een reis 
doorheen Indië in september ’74 en diverse 
contacten met plaatselijke culturele functio
narissen, stelde hij voor de 13de Biënnale te 
wijden aan Indië (naast Japan en Turkije).

H.4. Beeld in de stad

Wat betekende Middelheim voor de stad? 
Twee keer heeft het museum een uitstapje 
gewaagd in het hart van de Metropool.
In 1958 werden 67 beeldhouwwerken (bruik
lenen of uit de vaste collectie van Middelheim) 
in de stad opgesteld. Wat deden die beelden in 
de stad? Als het park dan toch de meest 
geschikte omgeving was, waarom moesten 
die beelden - die toch voor dat park waren 
aangekocht - dan participeren aan deze stads
wandeling? Het antwoord vinden we in de 
manifestatie die de aanleiding vormde voor 
“Het beeld in de stad” : de Brusselse Expo 
’58. Met de verfraaiing van ‘t stad trachtte 
men namelijk weer eens toeristen te lokken. 
Een aantal beelden van Middelheim bleven 
achteraf ter plekke. Als visitekaartjes voor het 
museum? Waarom dan geen beurtrol? Het 
was toch eerlijker geweest om alle beelden 
eens wat straat- of pleinervaring te laten op
doen. En waarom mag - vice versa - Brabo 
niet eens van het Middelheimgroen gemeten? 
Kunst kanin een urbane context functioneren 
vanuit een bewuste artistieke optie. Dat gold 
bijvoorbeeld voor het werk van Ulrich 
Rückriem voor de 17de Biënnale (1983), 
opgesteld opde Groenplaats. Maar paradoxaal 
genoeg werd het verzoek om het werk daar te 
laten staan, door het stadsbestuur geweigerd. 
In 1987 was het opzet anders. "Monumenta” 
- dat was de ondertitel van de 19de Biënnale - 
wilde reflecteren over het monument. Maar 
de selectie bestond uit niets meer dan een serie 
min-of-me©r-monnment-achtige werken, 
waaronder heuse Sovjetrussische portret
bustes. Daarnaast kon men een didactisch 
overzicht nuttigen "Omtrent het Monument” 
in de St.-Augustinuskerk en vond een tweede 
aflevering plaats van “Beeld in de stad”, 
ditmaal met 30 jonge Belgische (!) kunste
naars. De noties ‘een beeld’ en ‘in de stad’ 
waren meteen ook de (enige) criteria. Plata
nen inpakken in zilverfolie? Geen probleem, 
het valt binnen de beschrijving. Kortom, ook 
in deze manifestatie werd geen aanzet gege
ven om een actuele reflectie over het monu
ment te ontwikkelen.
“Monumenta ” was gegroeid vanuit het besef 
dat de klassieke biënnale in het park, met haar 
representatief overzicht van de beeldhouw
kunst uit één of meerdere landen, was leeg
gebloed. Middelheim, verweesd, ging zich 
herbronnen, haar bestaansredenen ondervra
gen. Het museum wisselde het steriele 
biënnaleprincipe echter domweg voor een 
pseudo-vitaliserende aanpak. Net alsof de 
Biënnale een band met het ‘echte leven’ kon 
afkopen door naar de stad te verhuizen. In het 
volgende hoofdstuk gaan we verder in op de 
biënnales en op de aankooppolitiek, die geënt 
was op deze tweejaarlijkse tentoonstellingen.

III. Museum: tentoonstellingen

ni.l. De biënnales

De biënnales voor beeldhouwkunst liepen 
ononderbroken tot de 20ste in 1989. Volgens 
de organisatoren moesten ze een zo breed 
mogelijk overzicht tonen van de internatio
nale hedendaagse beeldhouwkunst. Voor de 
2de biënnale (1953) besloot men buitenlandse 
raadgevers te contacteren.
De gesprekken die men eind 1952 voerde met 
Henry Moore en Ossip Zadkine, mondden uit 
in zes algemene principes : 1. De biënnales 
tonen enkel beelden die bedoeld zijn voor de 
openlucht (minimum hoogte: 1 meter); 2. Er 

wordt enkel werk van levende kunstenaars 
getoond; 3. Het park dient te worden aange
past; 4. De keuze van de werken wordt ge
maakt door de inrichters van de biënnale zelf;
5. Voor iedere biënnale worden andere inter
nationale raadgevers aangezocht (voor de 
2de Biënnale waren dat Moore en Zadkine);
6. Iedere biënnale toont als kern een retro
spectieve, waarvoor “het werk van één kun
stenaar, één land of van één strekking het 
centrale thema zou kunnen vormen”, naast 
“ander belangrijk werk” dat “hiermede een 
harmonisch geheel zou moeten vormen”.
Toetsen we dit aan de praktijk sinds 1951, dan 
zien we dat men met deze internationale 
consulenten weinig of geen rekening hield. 
Van in het begin toonde het Middelheim grote 
en kleine sculpturen, die zowel buiten als 
binnen werden opgesteld. Het museum be
steedde aandacht aan levende en overleden 
kunstenaars. Het park werd niet aangepast. 
Bij de selectie van de biënnales gaf men het 
intiatief vaak op schaamteloze wijze uit han
den. De retrospectieves waarvan sprake be
lichtten meestal (pas) overleden kunstenaars. 
Een analyse van de 20 Middelheim-biënnales, 
levert daarentegen wel de volgende ‘princi
pes’ op: het streven naar pseudo-objectieve 
overzichten “van wat leeft”, een leeg 
actualiteitsprincipe en een opgeklopt interna
tionalisme, het (schijnbaar) ongeëngageerd 
pluralisme dat resulteerde in een kille ‘repre
sentativiteit’, en een pompeus uitpakken met 
het grootse en massale.
In 1953 siert de volgende tekst de catalogus: 
“Nous nous sommes efforcés àne montrer ici, 
exclusivement, que des oeuvres de valeur. 
Malgré cela, nous croyons utile de faire appel 
à la tolérance et à l’objectivité, qui, le cas 
échéant, se manifesteront le mieux par 
l’abstention de tout jugement “ (1953, onze 
cursivering). De biënnale toont alleen maar, 
ze oordeelt niet, zo verwoordt Craeybeckx 
het nog in 1973 in de catalogus. Laf dekt de 
biënnale zich in tegen kritiek, door te doen 
alsof ze niet eens een keuze inhoudt: “Indien 
de biënnale bij de bezoeker een gevoel van 
verwardheid wekt, is zij geslaagd in haar 
bedoeling. Die bedoeling is, de sculptuur te 
tonen zoals zij vandaag is, een juist beeld te 
geven van de tijd waarin we leven. Die tijd nu, 
is een tijd van verwardheid.”;
Was de biënnale dan “objectief’? Toonde zij 
de kunst “van haar tijd”? De belangrijkste 
sculpturale ontwikkelingen van deze eeuw 
gingen aan Middelheim voorbij. Op een en- 
kele verweesde sculptuur na, bleef het mü- 
seum nagenoeg of volledig gespeend van 
allerlei ‘rare’ artistieke ontwikkelingen zoals 
kubisme, constructivisme, dadaïsme, futu
risme, land art, minimal art en arte povera. 
Eindeloos lang is de lijst van de gemiste 
ontmoetingen met de belangwekkende he
dendaagse kunst. Wilde mén dan elk hyste
risch contact met het nieuwe en actuele ver
mijden? Pleitte men voor bedachtzaamheid? 
Alweer niet. In plaats van laattijdige correc
ties of inhaalbewegingen, stortte het museum 
zich gretig op buitenlandse, en nog driftiger 
op Belgische epigonen.
Dan het internationale actieterrein van 
Middelheim, waar ook al een muffe en risico
loze strategie overheerste. Van de 2de tot de 
15de Biënnale ‘vertegenwoordigden’ beeld
houwers ‘hun land’. De goede raad vanMoore 
en Zadkine om voor elke biënnale met andere 
raadgevers te werken, werd geschoeid op een 
nationale leest. Per land liet men een plaatse
lijke expert ‘beeldhouwkunst’ opdraven: bij
voorbeeld voor Italië, Umbro Appolonio; en 
voor Duitsland, Eduard Trier en Kurt Martin. 
Laatstgenoemde landen behoren tot de popu
lairste, naast naties en regio’s als Frankrijk 
(1955, 1969); Centraal-Europa (Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland) (1957, 1963, 
1973); Groot-Brittannië (1959, 1969); de 
Benelux (1961, 1969); de E.E.G. (1965); 
Oost-Europa (1967, 1977); Spanje en Zuid- 
amerikaanse kunstenaars werkzaam in Eu
ropa (1969); Noord- en Zuid-Amerika (Ver
enigde Staten, Canada, Mexico, Argentinië, 
Brazilië) (1971); Nederland (1971); Indië 
(1975); Japan (1967, 1975, 1989); Turkije 
(1975); Scandinavië (1979).
De invulling van de verschillende landen
teams op de biënnales gehoorzaamde aan de 
zakelijke norm van representativiteit, zoals 
gezien door de vaak bestofte bril der plaatse
lijke ‘bevoegden’. Financiële redenen dien
den als uitvlucht om zelf geen onderzoek te 
verrichten. De totale resignatie van de 
Middelheimleiding leverde in een enkel ge
val een verrassend resultaat op (met name de 
Noordamerikaanse en de Nederlandse selec
tie uit 1971) maar had in de overgrote meer
derheid van gevallen desastreuze gevolgen - 
met de bizarre keuzes van de Oosteuropese 
selectieheren als sinistere hoogtepunten. 
Eigen of andermans selectie, op de Antwerpse 
biënnales kon je je klok afstellen. En er kon
den nog meer compromissen af. Het moest 
wel, want men dacht regelmatig projecten uit 

die als puntje bij paaltje kwam, niet realiseer
baar bleken. Vanaf 1961 begon men te dro
men van een Noord- en Zuidamerikaanse 
biënnale. Geld- en/of tijdgebrek, of gewoon 
inefficiëntie verhinderden viermaal - in 1961, 
1963,1965 en in 1969 - dat het zover kwam. 
Vier keer stoomde men in zeven haasten een 
vervangprogramma klaar: Europese kunst met 
nadruk op de Benelux, Centraaleuropese 
kunst, jonge kunst uit de E.E.G., Europese 
kunst en Zuidamerikaanse kunstenaars werk
zaam in Europa: telkens tentoonstellingen die 
gepland waren als nevenselecties of als een 
deel van het Biënnalegeheel, maar die “door 
omstandigheden” tot hoofdtentoonstelling 
moesten worden aangedikt. Op vergelijkbare 
wijze faalden plannen voor een biënnale van 
de Iberisch landen (1965), een Japanse 
biënnale (1965) en een biënnale van jonge 
Afrikaanse staten (1973).
Let wel, er was veel te zien op de plantsoenen 
van Park Middelheim. De cijfers spreken 
boekdelen: aan sculptuur geen gebrek. De 
2de biënnale omvatte 225 sculpturen, de 4de 
417 sculpturen, de 5de 376 sculpturen, de 
14de 236 sculpturen (van 127 kunstenaars). 
Dat ging zo maar door.
De Belgen presteerden uitstekend in deze 
internationale sculptuurtornooien. Tot en met 
de 8ste Biënnale toonde men bijkomende 
selecties uit verschillende Europese landen, 
waaronder België. De meerderheid van de 
biënnales 1 tot 10 presenteerde een Belgische 
selectie die uitgebreider was dan die van 
andere landen (soms op Italië na). Vanaf 1973 
werd deze stevige nationale aanwezigheids
politiek minder systematisch toegepast. De 
12de Biënnale bleef gespeend van een 
Belgische selectie, omdat in 1974 een tussen
tijdse tentoonstelling met Belgische beeld
houwers was gepland waarop de selectie
criteria voor Belgisch werk soepeler konden 
worden gehanteerd... Alles bij elkaar heeft 
Middelheim er hallucinante hoeveelheden 
Belgisch beeldhouwwerk doorgejaagd. Ook 
de zeldzame kleine retrospectieves waren 
allemaal opgedragen aan (overleden) 
Belgische beeldhouwers: Ernest Wijnants 
(8ste Biënnale), Constant Meunier (9de 
Biënnale), Oscar Jespers (11de Biënnale) en 
Mark Macken (15de Biënnale).

III.2. Nieuwe optieken

Phil Mertens, Conservator van de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten te Brussel, deed 
in 1981 een eerste poging om het steriele tracé 
van de Biënnales om te buigen. Voor de 16de 
Biënnale zou aan 50 kunstenaars worden 
gevraagd om een project uit te werken rond 
hetthema 'sculptuur/natuur'. Het Middelheim 
had daarmee wel de nationale wimpels laten 
zakken, er bleef een starre categorisering 
overeind, zij het een thematische. Meer dan 
een decennium na de feiten mochten de Bel
gen ook eens een proeve van land art demon
streren. Niet vanuit nationalistisch oogpunt 
maar om “financiële redenen” nodigde men 
enkel jonge Belgische kunstenaars uit. Van 
47 inzendingen werden 21 weerhouden.
In 1983 wilde Middelheim een overzicht ge
ven van de beeldhouwkunst uit de jaren ’70. 
Haast geen van de aanwezige kunstenaars 
(waaronder Andre, LeWitt, Rückriem, 
Panamarenko, Serra, Nauman, Merz, Penone, 
Zorio,...) had eerder deelgenomen aan een 
tentoonstelling in Middelheim, terwijl ze bijna 
allemaal (en lang daarvoor) in Venetië en/of 
Kassei te gast waren geweest. Deze 17de 
biënnale was - tot 1993 - de laatste ontmoe
ting met de hedendaagse kunst in Park 
Middelheim. De Automobiënnale (1985) 
gooide het weer over een andere boeg: met de 
‘automobiel’ als visitekaartje en alibi, streken 
enkele rariteiten uit de bedrijfswereld en on
benullige 'vrije variaties' ophetbewustethema 
in Middelheim neer.
Over “Monumenta” (1987) hadden we het 
reeds - dit initiatief bestond uit vijf tentoon
stellingen doorheen de stad, waaronder de 
19de Biënnale in het park. De 20ste Biënnale 
(1989) kaderde binnen Europalia Japan en 
keerde meteen onbeschaamd naar de landen- 
formule terug.

III.3. De nieuwste optieken

In 1993 krijgt Middelheim een nieuwe ingang- 
partij, kostprijs een goede 3 miljoen Bfr. In 
Middelheim-laag worden op initiatief van 
Bart Cassiman, projectleider hedendaagse 
beeldende kunst van Antwerpen 93,tiensculp- 
turen gerealiseerd door de volgende kunste
naars: Richard Deacon, Isa Genzken, Per 
Kirkeby, Harald Klingelhöller, Bernd Lohaus, 
Matt Mullican, Juan Munoz, Panamarenko, 
Thomas Schütte en Didier Vermeiren. Deze 
werken worden niet alleen tentoongesteld op 
Middelheim-laag, tot dan de expositie-site 
van het openluchtmuseum, ze maken meteen 
ook deel uit van de vaste collectie. Zo wordt 
het aankoopbeleid van dit museum terug
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opgestart alsof er niets aan de hand is.
In de catalogus stelt Conservator Hans Nieuw- 
dorp “Nieuwe Beelden" voor als een nieuw 
begin. De lacunes van de kunst uit de jaren 
’60, ’70 en ’ 80 zullen niet worden aangevuld, 
men start gewoon een nieuw deel van de 
collectie. De conservator geeft dus wel toe dat 
er iets fout is met deze museumcollectie - er 
zijn namelijk “lacunes” - maar hij realiseert 
zich niet dat het probleem veel verder reikt, 
laat staan dat hij de juiste consequenties uit de 
gepaste probleemstelling trekt. Met de nieuwe 
start van 1993 berust men niet alleen in de 
bestaande lacunes, men legitimeert ook wat 
er wel is: het karikaturale overzicht “van 
Rodin tot heden” - welk (gepasseerd) heden 
dan ook - dat het oude Middelheim blijft 
presenteren.
Men komt bovendien niet tot een fundamen
tele vraagstelling met betrekking tot de raison 
d’être van deze parkcontext voor een museale 
omgang met kunst. Terwijl reeds vroeger 
enkele luciede stemmen hadden opgemerkt 
dat de ruimte in openlucht op z’n minst moest 
worden aangevuld met binnenruimtes, aan
vaardt men de buitenruimte in ’93 zonder 
problemen als de context voor een museale 
collectie. Ook de holle basishouding waarop 
het oude museum was gefundeerd, wordt niet 
ondervraagd: de combinatie van kunst en 
ontspanning, de bedenkelijke begrippen 
‘openluchtsculptuur’ en 'openluchtmuseum', 
het beeldenpark waarin beelden dreigen te 
degraderen tot een decoratief esthetisch mo
ment in een natuurlijke, recreatieve wandel- 
omgeving. Al lijkt een kunstwandeling in 
Middelheim-laag minder op een kruimel- 
parcours en meer op een museale safari-tocht. 
In het verlengde van de “Nieuwe Beelden" 
stippelt Wetenschappelijk Assistent Menno 
Meewis een hernieuwd tentoonstellingsbeleid 
uit. Sedert 1993 vonden in het park exposities 
plaats van Luciano Fabro, Guillaume Bijl, 
Berlinde De Bruyckere en Per Kirkeby. Uit 
de tentoonstellingen van Fabro en Bijl wordt 
werk aangekocht. Door verder een collectie
beleid te voeren in het zog van tijdelijke 
tentoonstellingen, bekrachtigt men nog eens 
het geloof in de museale kwaliteiten van dit 
park.
Het probleem ligt daarbij niet in de kwaliteit 
van de “nieuwe beelden” zelf, noch bij de 
aankopen die sindsdien werden gerealiseerd - 
Bijl, Fabro en zeer recent een werk van 
Lawrence Weiner. Het gemiddelde niveau 
van de werken sinds 1993 is minstens dege
lijk te noemen. Het probleem is evenmin dat 
de individuele kunstenaars geen interessant 
antwoord zouden kunnen formuleren op de 
specificiteit van de omgeving - een aantal 
onder hen zijn daar effectief in geslaagd. Het 
kritieke punt is wél dat men op een algemeen 
niveau deze parkomgeving kritiekloos als 
een museaal a-priori blijft opvatten. De mas
sieve wijze waarop Bart Cassiman in 1993 het 
park van Middelheim-laag ter invulling aan
bood aan een “tiental belangrijke internatio
nale kunstenaars” (Hans Nieuwdorp in de 
catalogus) is wat dat betreft veelzeggend.
Anno 1993 had men in de eerste plaats moe
ten uitgaan van een structurele vraagstelling 
rond de condities van dit park voor het tonen 
van kunst. Men had de flexibiliteit moeten 
opbrengen om deze plaats in eerste instantie 
als plaats te zien, voor men de mogelijkheid 
van het permanent installeren van kunst in 
overweging nam. Men had de kans moeten 
grijpen om de functie van het Middelheimpark 
- primo - te ondervragen buiten elk museaal 
a-priori om: wat kan deze plek zijn, als park, 
als sociale plaats? Een plaats die vraagt om 
een artistiek antwoord (zonder dat men ze 
algemeen als museum definieert)? Of toch 
een museale plaats? Wat moeten dan de (bij
komende) condities zijn die een zinvolle, 
eigentijdse (museale) omgang met kunst kun
nen garanderen?

IV. Museum: collectie

IV.1. Openluchtkunst?

In 1959 stelde Frans Baudouin dat de collec
tie “een ruim internationaal overzicht diende 
te geven van de ontwikkeling van de moderne 
beeldhouwkunst (...) van de grote voorlopers 
op het einde van de vorige eeuw af tot op de 
huidige dag”. Het valt op dat Baudouin het 
heeft over de moderne beeldhouwkunst in het 
algemeen, en niet over kunst voor openlucht 
in het bijzonder. Het is inderdaad zo dat het 
aankoopbeleid van het Middelheim van in het 
prille begin haaks stond op de specifieke 
presentatiemogelijkheden. Craeybeckx' eer
ste aankoop in 1950 was een terracottabeeld. 
In 1963, lang voor het Middelheim over een 
permanent paviljoen beschikte, bevonden zich 
in de verzameling reeds 52 beelden die niet 
buiten mochten, waaronder veel van de inte
ressantste (Rodin, Kollwitz, Archipenko, 
Gonzalez, Rosso, Cantré, Braque, Marek, 
Mataré, Barlach en Giacometti). Het is na

tuurlijk onlogisch dat een Openluchtmuseum 
zich deze binnensculpturen aanschaft, maar 
nog onzinniger is dat het haar bekrompen 
programma niet afschaft. Terwijl in de reser
ves van het Middelheim voldoende kwaliteit 
aanwezig was om radicaal te kiezen voor 
beeldende kunst in het algemeen, bleef de 
omgang en de tentoonstellingspraktijk van 
Middelheim onnodig beperkt tot de open
lucht.

IV .2. Het eerste decennium

In 1951 beschikte Middelheim over het spec
taculaire aankoopbudget van 5 miljoen Bfr. 
Tussen 1952 en 1960 kreeg Middelheimjaar- 
lijks maximaal 2 miljoen Bfr. Welk aankoop
beleid ontwikkelde het Middelheim met deze 
middelen? In 1959 verdedigt Baudouin de 
beleidsoptie die er in bestaat dat “zonder 
eenzijdigheid, maar met begrip en inzicht 
voor verhoudingen, alle artistieke strekkin
gen in de collecties zouden worden vertegen
woordigd door karakteristieke beelden van 
leidinggevende kunstenaars”. In de praktijk 
vertaalde deze visie zich in de eenzijdige 
voorstelling van de “moderne” 20ste-eeuwse 
beeldhouwkunst zoals Middelheim die van in 
het begin van Battersea en Sonsbeek had 
afgekeken.
Tijdens het eerste decennium genoten twee 
landen een speciale voorkeur: Frankrijk en 
Italië. Van de Parijse bronsgieter Alexis 
Rudier, die in 1950 instond voor de bruikleen 
van 10 van de 38 Franse beelden uit de 
tentoonstelling, zou Middelheim 7 beelden 
aankopen: werken van Maillol, Renoir, 
Gargallo, Bernard, Despiau, Yencesse en 
Martin. Het 8ste - “De Weerspannige Ram” 
van Bourdelle - was gratis. Men kreeg ook 
nog andere Franse beelden uit de tentoonstel
ling cadeau (een beeld van Maillol bijvoor
beeld) en een aantal bijkomende exemplaren 
werden later aangekocht, kwestie van de uit
gaven te spreiden (onder meer Bourdelle, 
Laurens en Lipchitz). Bij de Franse aankopen 
uit de daaropvolgende biënnales zitten tevens 
verdedigbare aankopen, zoals “Mantis" van 
Richier, “Schalenboom”vanAip, “HetGrote 
Paard” van Duchamp-Villon, en “Venetië 
II” van Giacometti, uit de 2de, 3de en 4de 
Biënnale. Uit de 9de hield men nog werken 
van Béothy en Zadkine over. ‘Hors biënnale’ 
verwierf men nog “De Ijsbeer ” van Pompon, 
“De Herder” van Landowski en “Kinder
hop ” van Bouchard. Aan de Franse aankopen 
van de eerste IQ jaar besteedde men in totaal 
6.223.000 Bfr. Met inbegrip van een paar 
bruiklenen beschikt Middelheim dus over 
een 15-tal monumentale sculpturen die ten
minste nog op een keuze berusten, al is het 
dan een behoudsgezinde. Het kubisme, 
constructivisme en futurisme zijn in 
Middelheim immers zo goed als afwezig. De 
kansen die de 2de en 3de Biënnale (1953 en 
1955) boden om dat beeld te corrigeren ble
ven onbenut: geen van de werken van Picasso 
{“Hoofd van Jonge Vrouw”, “Harlekijn”), 
Braque of Brancusi {“Zeehond” en “Sla
pende Muze " ) werden aangekocht. Nochtans 
werden ooit aankopen uit deze oeuvres over
wogen. In 1953 was er het plan om Brancusi 
uit te nodigen en overwoog men om, daaraan 
gekoppeld, “Colonne sans fin " aan te kopen, 
vraagprijs 1.000.000 Bfr. De aankoop werd 
uitgesteld. In 1955 zag men in de Galerie 
LeirisvanKahnweiler “De Geit” van Picasso, 
vraagprijs 1.000.000 Bfr. Deze voorstellen 
werden afgewimpeld, omwille van de prijzen 
die men in Antwerpen als “Amerikaans ab
normaal” meende te mogen beschouwen.
Met de Italiaanse sectie is het heel anders 
gesteld. Uit de eerste tentoonstelling werden 
maar twee Italiaanse produkten aangekocht, 
“AbstractNaakt ” van het hogerop genoemde 
“geval Viani” en “Sibilla” van Fazzini. In de 
daaropvolgende beginjaren gingMiddelheims 
aandacht uitsluitend naar de uiterst zachtaar
dige, neo-klassieke beeldhouwkunst van 
Arturo Martini, Marino Marini en Giacomo 
Manzu. Het eerste museale decennium werd 
afgesloten met een totale uitgave van 
5.567.000 Bfr. voor Italiaanse beelden, dat is 
28,3 % op een budget van 19.675.000 Bfr. De 
‘duurste’ Middelheim-Italiaan was Arturo 
Martini: aan zijn vijf terracottabeelden werd 
1.660,000 Bfr. besteed. In 1953, het jaar van 
de Italiaanse biënnale, spendeerde men 
1.225.000 Bfr. of 70 % van het totale jaar
budget aan Italiaanse kunst. Meteen voelde 
Middelheim zich zeker dat in de collectie 
“alle huidige tendenzen van de moderne 
Italiaanse kunst tot hun recht kwamen: de 
door de traditie gevormde doch geenszins 
academische sculpturen (Manzu); de ‘ma
gische’ door de prehistorie geïnspireerde ten
dens (Marini); het ‘socialistisch realisme’ 
(Fabbri); de ‘spaciale plastiek’ (Mirco 
Bazaldella, Pietro Consagra); de decoratieve 
abstractie (Franchini); de richtingen die de 
abstractie en figuratieve visie schijnen te wil
len verzoenen (Fazzini)”. Ter gelegenheid 

van de 12de (Centraaleuropese) Biënnale van 
1973, werd een laatste keer Italiaans gekocht, 
met drie werken van Cavalière, Gheno en 
Ghermandi. Een schenking zorgde nog voor 
een extraatje. De Italiaanse beelden van 
Middelheim vormen het gruwelijkste voor
beeld van de totale mediocriteit, waarin de 
volledigheidsaanspraak der organisatoren uit
mondde.
Tijdens het eerste jaar na de oprichting werd 
niet alleen vlijtig werk gerecruteerd uit de 
expo van 1950. De Middelheimnotabelen 
trokken ter verrijking van de collectie ook op 
prospectiereis. De beeldenset die resulteerde 
uit de trip van Craeybeckx en Vanbeselaere 
naar Italië, bespraken we al. Baudouin en 
Puvrez van hun kant, trokken naar Zweden en 
Denemarken. Vanuit de meest onwerkelijke 
categoriën verdedigt Baudouin de Zweedse 
aankoopvoorstellen voor het college: “Ze (de 
beelden van W allenberg. Milles en Blomberg) 
schijnen ons niet alleen wegens hun zeer 
ruime sculpturale eigenschappen, maar te
vens als exponenten van het Zweedse levens
gevoel en artistieke visie een eventuele aan
koop te verrechtvaardigen” (onze cursive
ring). Het nationale vlaggen-gevoel bezoe
delde al het aankoopbeleid voor het in de 
biënnales zou worden geïnstitutionaliseerd.

IV3. De rest van het verhaal

Weerspiegelden de aankopen uit de eerste 
biënnales een conservatieve, op het klassiek 
figuratieve beeld geschoeide smaak, in de 
daaropvolgende decennia kantelde deze brave; 
risicoloze optiek in de puurste wansmaak en 
kitsch. De richting waarin het aankoopbeleid 
evolueerde, werd dan ook volledig gedicteerd 
door de hogerop besproken biënnales. Wat 
het Middelheim meepikte uit de Centraal
europese, Oosteuropese, Amerikaanse, 
Aziatische of Scandinavische biënnales zijn 
tokens : waardebonnen of bewijsmateriaal, 
verzameld op een tocht langs de vijf continen
ten. Vertrekken doen we vanzelfsprekend 
thuis: er ging geen biënnale voorbij of er 
werden één of twee Belgische beelden uit 
aangekocht. Voor de editie van 1969 viste 
Macken in Barcelona en Madrid 6 Spanjaar
den op. Van de Zuidamerikanen-werkzaam- 
in-EuropaopdezelfdeBiënnalewerden3 wer
ken opgehaald. Dan waren er de Oosteuropese 
biënnales, waaruit Middelheim - het spor
tieve principe “iedereen een kans” getrouw? 
- Joegoslaven, Tsjechen, één Roemeen, één 
Hongaar en één Pool kocht; een pakket dat in 
1977 (uit de 14de Biënnale) werd aangevuld 
met een nog grotere hoeveelheid Oostduitse, 
Hongaarse, Tsjechische en Bulgaarse sculp
turen, naast een tweede Pools exemplaar. Uit 
de 15de Scandinavische Biënnale adopteerde 
men een Deens koppel beelden, dat door 
schenkingen (namens de Vereniging tot Ver
rijking van het Belgisch Artistiek en Folklo
ristisch Patrimonium) het gezelschap kreeg 
van een Noor, een Zweed en een Fin, deze 
laatste met dank aan Agfa-Gevaert. Ook een 
trio Japanse werken uit de 13de Biënnale van 
1975 werd uitgebreid tot een gezellige kolo
nie, aangevuld met één Turks werk en een 
beeld uit Indië waarvoor de vzw Schoon 
Antwerpen als donor optrad. Alles wat zich 
op de biënnale of op de prospectiereizen 
aandiende, kon worden uitverkoren tot stam
houder van de desbetreffende natie in het 
Middelheimpark.
De reeds in 1950 aantoonbare kloof met de 
actuele kunst werd alleen maar groter. De 
ontwikkelingen in de jaren ’60, waarover 
Sonsbeek was gestruikeld en die Battersea 
ten val hadden gebracht, gingen aan 
Middelheim gewoon voorbij: in Antwerpen 
druppelde het niet eens. En toch, in 1971 
kreeg Middelheim een verontrustende kans. 
Op de langverwachte Noord- en Zuid- 
amerikaanse biënnale zorgde de Smithsonian 
Institution voor een beperkte keuze eigen
tijdse kunstuitde jaren ’60: Barnett Newman, 
Donald Judd, Robert Morris, Tony Smith, 
Claes Oldenburg, Alexander Calder, David 
Smith streken in Middelheim neer. Maar werk 
werd van hen niet aangekocht. Was geen 
enkel werk van deze kunstenaars te koop? 
Toch wel. Middelheims portefeuille bleef 
niet dicht. Maar de keuze viel op een achtdelig 
werk met geplooide metalen ‘figuren’ netjes 
op een rij, van de Mexicaan Jorge Debon; dan 
nog een bronzen half-mens (rechterhelft) van 
de ArgentijnLiberoBadii,eenhoekige knoop 
in aluminium van de naar Canada uitgeweken 
Lebbekenaar Pierre Heyvaert (met dank aan 
Paribas Bank) en een assemblage van vijf 
aluminium schijven van New Y orker Bernard 
Rosenthal. Wie de artistieke ontwikkelingen 
van de jaren ’60 en ’70 in Middelheim wil 
gaan opzoeken, moet het stellen met derge- 
lijke derivaten. Ook van de zogenaamde 
inhaalmaneuversinde 16deen 17de Biënnale 
getuigen slechts twee restanten: uit de 16de 
Biënnale, die nu juist wilde uitgaan van het 
terrein bleef de .“Spiegelzuil” van Michel 

Martens over, een werk dat op elke locatie 
hetzelfde holle gadget is. Uitde 17de komt de 
“Leonardo Swirl" van Alice Aycock, een 
bruikleen van de kunstenaar.

IV.4. Een gekregen beeld...

In 1965 werd op initiatief van René Pandelaers 
een groepje van voorbeeldige kunstvrienden 
geformeerd: de Middelheim Promotors. Op 
de dag van haar ontstaan bestond ze uit elf 
zakenmensen, een advocaat-verzamelaar, 
burgemeester Lode Craeybeckx en criticus 
Ludo Bekkers. Fernand Bertrand was voor
zitter vanaf 1965 en werd in 1981 opgevolgd 
door Pierre Peré. Sinds8maart 1990is Charles 
Sluyts voorzitter. ’
Middelheim Promotors speelden een rol bij 
de schenking van kunstwerken. Daaronder 
werken van Gentils, Cassani, Kubach- 
Wilmsén Team, Pas, Vermeersch, Roel 
D’Haese en Vandenhove. De povere kwali
teit van deze verzameling beelden maakt de 
betekenis van dit mecenaat twijfelachtig. 
Gentils’ schaakspel heeft misschien nog enige 
lokaal historische relevantie. Vermeersch en 
Cassani vullen de grasmat met nog meer 
middelmaat. De werken van D’Haese, Pas, 
Vandenhove en het Kubach-Wilmsen Team 
zijn monsterlijk pompeus. Daarnaast bemid
delde deze vereniging ook bij de schenking 
van werken door de volgende kunstenaars: 
Caille, De Leeuw, Gujral, Laenen, Mestrovic, 
Moeschal, Reinhoud, Roulin, Serrano, 
Strebelle. Elk waarderend woord is hier even- É
eens teveel.
Ook het grootste deel van Middelheims col
lectie tekeningen - in 1991 telde die 375 
bladen - zijn schenkingen. Een deel is afkom
stig van de beeldhouwers zelf, of van raadge
vers en van de Middelheim Promotors. Een 
ander deel bestaat uit de ontwerpschetsen 
waarmee de kunstenaars vooral voor de latere 
biënnales hun (eventueel onuitgevoerd) pro
ject illustreerden. Zo bewaart Middelheim 
tekeningen van Schütte, Visch, V ostell, Cragg, 
Rombouts, LeWitt en Balkenhol. Naast de 
interventies van de Middelheim Promotors 
moeten nog de volgende verenigingen als 
gulle beeldenschenkers worden vermeld: de 
vzw Schoon Antwerpen en de Vereniging tot 
Verrijking vanhet Belgisch ArtistiekenFolk- 
loristisch Patrimonium. Laatstgenoemde pit- 5 
toreske vereniging deed het Middelheim werk 
cadeau van de volgende illustere buitenlan
ders: Grate, Ramous, Chirino, Corbero, 
Cascella, Haukeland en Hellgren. Het groot
ste deel van de geschenken die Middelheim 
incasseerde, behoort tot het allerslechtste deel 
van de verzameling. In 1995 telt het 
Middelheim 98 geschonken werken en 32 
bruiklenen op een totaal van 394. Welk mu
seum die naam waardig maakt zich zo afhan
kelijk van de vrijgevigheid van welmenende 
kunstanalfabeten? Betekent het ook dat deze 
kabouters van de moderne en hedendaagse 
beeldhouwkunst op stal blijven staan? Nee 
hoor, bij ontstentenis van een voldoende ruime 
depot sieren ze de grasperken en de 4 
boswegeltjes van het park. Ter vermaak en 
lering van de recreant...

Koen Brams, Use Kuijken en Dirk Piiltau

Bibliografische noten

(1) Voor deze tekst hebben we in hoge mate 
gebruikgemaakt van drie onuitgegeven 
licentiaatsverhandelingen waarvoor Prof. 
Johan Vanbergen van de K.U.L. als promotor 
optrad, met name: “Het beeldenpark en de 
problematiekvandeopenluchttentoonstelling 
in de ontwikkeling van de moderne beeld
houwkunst (1948-1971)" (1990) van Sophie 
Van Stratum, “Geschiedenis van de Biënnales 
van het openluchtmuseum voor moderne 
beeldhouwkunst Middelheim te Antwerpen, 
1950-1987" (1989) van Astrid Thoné, en 
“Historiek van de vaste collectie van het 
openluchtmuseum Middelheim in Antwer
pen. Een onderzoek naar het aankoopbeleid 
(1950-1960)” (1989) van Xavier Claerhout. 
(2) Johan Vanbergen, “Landschap met figu
ren ”, een uitgave van Middelheimpromotors, 
Antwerpen, 1989.
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Middelheim, 1995+...
Aan tien personen die min of meer bij het 
Museum Middelheim betrokken zijn, wa
ren of konden worden, vroegen we hun 
visie op de toekomst van het Antwerpse 
Openluchtmuseum uiteen te zetten. Wij 
ontvingen de volgende antwoorden:

Eric Antonis, schepen voor cultuur, bibli
otheken en monumentenzorg van Antwer
pen

Als bestuurder van een stad verantwoordelijk 
voor onder andere cultuur, wens ik het artis
tieke debat over de toekomst van het 
Middelheim niet te bezoedelen door politieke 
overwegingen.
Wij schreven in het cultuurbeleidsplan van 
Antwerpen reeds over het Middelheim en 
lieten daar een ballonnetje op over mogelijke 
samenwerkirig/smelting met het MUHKA. 
Deze denkoefening werd terstond afgedaan 
als onjuist, aangezien een openluchtmuseum 
een wezenlijk andere taak heeft dan een ‘ge
woon’ museum.
Wij zijn verheugd dat "De Witte Raaf’ de 
discussie over de toekomst van het Middel
heim stimuleert en opentrekt en zijn benieuwd 
naar de uitkomst van het debat.
Wat ons betreft willen we van het Middelheim 
een goed, nee: het beste, openluchtmuseum 
maken, “een culturele metropool waardig”. 
Daar kunnen wij aan meehelpen door een 
goede beheersstructuur uit te denken voor dat 
museum, door het op gepaste wijze te finan
cieren en door het, zolang het van de stede
lijke overheid afhangt, te voorzien van een 
goede leiding met een goed team medewer
kers. (Kopie van de pagina over het MUHKA 
enMiddelheimuithetcultuurbeleidsplanwerd 
in bijlage meegestuurd, het beleidsplan is te 
verkrijgen op het kabinet van de Schepen, 
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, 03/ 
220.82.97)

Guillaume Bijl

Aan uw visie, prachtig in woord gebracht en 
gepubliceerd in het vorige nummer, in ver
band met het huidige Middelheim, hoef ik 
niets toe te voegen. Wat de toekomst van het 
Middelheim betreft, zal ik het volgende trach
ten te nuanceren. Ik bén:...

CONTRA:
- Ambachtelijke epigonen-pseudokunst in het 
algemeen in het openbaar, zowel in Kunst am 
Bau-projecten als in ‘Openluchtmusea’.
- Inspraak van cultuurloze politiekers of 
administrators bij artistieke keuzes.
- Nog meer, golfterreinen of industrieparken 
in de Randstad.

PRO:
- Historisch verantwoorde interessante kunst
werken in het openbaar, liefst in situ gereali
seerd door kunstenaars in relatie met de gege
ven omgeving. Ik ben er me bewust van dat in 
het geval van Openluchtmusea dit na verloop 
van tijdeenrariteitskabinet-effect kan krijgen 
(zelfs met werken van kwalitatieve waarde). 
Maar ik vind dat meestal nog véél boeiender 
dan de rest van de omgeving errond.
- De accentuatie van het artificiële in het 
artificiële (zoals onder andere in mijn per
soonlijke kunstexpressie).
- Méér kunstruimten in het algemeen of in 
Openluchtmusea, onder gemotiveerd kunst
beleid en conservatie.

Al het voorgaande in consideratie genomen 
ben ik - after all - in de Middelheim-case een 
voorstander van het voortbestaan ervan, een 
Grote Kuis en zelfs voor een uitbreiding.

Een besluit:
Meer Ruimte, maar groene. 
Minder Kunst, maar goeie.
Joggers verboden, Rokers en Vrijende Kop
peltjes toegelaten.

Bart Cassiman, 
zelfstandig tentoonstellingsmaker

Gent, 15 oktober 1995,

Beste Koen Brams,

Hierbij mijn bijdrage. Daar ik de afgelopen 
jaren op een vreemde manier tegelijkertijd als 
insider én als outsider met deze instelling te 
maken had, kan ik niet anders dan als volgt te 
werk gaan:

1. Wat vooraf ging

Zoals je weet, Werd ik, in september ‘90 door 
intendant Eric Antonis aangezocht om voor 

Antwerpen 93 het programma Hedendaagse 
Kunst te concipiëren. Voorwaar een uitda
ging, maar hoe pakje die aan in een stad waar 
de museale infrastructuur synoniem is met 
het MUHKA. Ik stelde dus een aantal voor
waarden, twee om precies te zijn. Primo: de 
site van het Middelheim diende tot de moge
lijke locaties te behoren en secundo, het Ko
ninklijk Museum moest tijdelijk ontsloten 
worden voor een project met hedendaagse 
kunstenaars.
Wat het Middelheim betreft: Hans Nieuw- 
doip was het project onmiddellijk zeer gene
gen. Hij ving op die manier twee vliegen in 
één klap. Het langs alle kanten rammelende 
voorstel voor de Biënnale van ‘91 werd afge
blazen en het Middelheim zou in ‘93 een 
centrale rol spelen. Bob Cools, stak stante 
pede zijn schouders onder het project, en ik 
ben blij dat ik hier nog eens kan onderstrepen 
dat de ‘Nieuwe Beelden’ zonder de niet afla
tende steun van Bob Cools er niet zou geko
men zijn. Wat de vraag naar de oorzaak van de 
lethargie in de jaren ‘80 moeilijk te beant
woorden maakt. Lag het aan de desinteresse 
van het stadsbestuur? Of lag het aan de 
ingesteldheid van de verantwoordelijken van 
het Middelheim? Het project ‘Nieuwe Beel
den’ was structureel van aard. A93 trad op als 
verzamelaar, een taak die in elk museum als 
essentieel wordt beschouwd, maar in het 
Middelheim door evenveel omstandigheden 
als alibi’s niet meer au sérieux werd geno
men. Om weer bij deze wezenlijke museale 
taak aan te knopen, stelde ik eind ‘90 voor om 
de Biënnales op te schorten en in de plaats 
daarvan een tentoonstelling annex aankoop 
te realiseren, van werken van een tiental be- 
langrijke internationale kunstenaars: Richard 
Deacon, Isa Genzken, Per Kirkeby, Harald 
Klingelhöller, Bernd Lohaus, Matt Mullican, 

Juan Munoz, Panamarenko, Thomas Schiitte 
en Didier Vermeiren. Bij de selectie van de 
kunstenaars werd rekening gehouden met de 
specifieke verzamelgeschiedenis van het 
Middelheim. Zoals je weet waren de aardver
schuivingen die de kunst aan het einde van de 
jaren ‘60 en het begin van de jaren ‘70 kende, 
aan het Middelheim voorbij gegaan. Op uit
zondering van een zeldzaam spoor, nagelaten 
door de tijdelijke aanwezigheid van een 
Biennale, is er in geen velden of wegen iets te 
bekennen van die kunstenaars die op dat 
scharniermoment de artistieke bakens heb
ben uitgezet. Nauman, Beuys, Judd, André, 
Merz, Kounellis, Fabro, De Maria, Smithson, 
Serra, Buren, Graham, e.a. Ze vielen op door 
hun afwezigheid. Ook de vruchtbare genera
tie die opdook in de jaren ‘80 was aan het 
Middelheim niet besteed. Elders - ik denk aan 
Sonsbeek ‘86 en aan Münster ‘87 - hadden 
verschillende van deze kunstenaars nochtans 
duidelijk in hun kaarten laten kijken. Deze 
dubbele blinde vlek die een periode van bijna 
25 jaar overspande, met één initiatief 
inkleuren, was en blijft onmogelijk. Er waren 
twee mogelijkheden: we konden met de be
schikbare fondsen twee of drie grootheden 
van het einde van de jaren ‘60 of het begin van 
de jaren ‘70 uitnodigen om een nieuw werk te 
maken of we konden ons richten op wat ik zou 
noemen de generatie Munoz-Schütte. De 
keuze was snel gemaakt. Voor de invulling 
van de namen van de kunstenaars hielden we 
rekening met verschillende parameters. De 
kwaliteit van het oeuvre en de verscheiden
heid in de aanpak van een dergelijke uitnodi
ging (een permanente sculptuur in een open
luchtverzameling) wogen het zwaarst door. 
Zowel uitgesproken site-specifieke uitgangs
punten (type Matt Mullican) als de sculptuur 
als autonoom gegeven (type Deacon) dien
den aanwezig te zijn. Daarnaast fungeerden 
Kirkeby, Panamarenko en Lohaus als brug- 
gehoofden naar de periode (jaren ‘60) waarin 
het Middelheim er het verzamelbijltje bij had 
neergelegd.

2. Wat nu? •

Er zou een beleidsplan moeten bestaan in elk 
museum die naam waardig. Op die manier 
zou men tenminste over een instrument be
schikken waarop men ten gepasten tijde kan 
terugvallen. Nu schieten de verantwoorde
lijken van het Middelheim maar wat lukraak 
in het rond. Wat zijn de opties voor pakweg de 
komende 5 jaar? Het museum dient ook een 
andere structuur te krij gen, zo lijkt mij. Er zou 
een afspraak moeten komen dat het Middel
heim over een jaarlijks budget kan beschik
ken zodat in overleg met de adviesraad en 
terugvallend op een goedgekeurd beleids
plan, ideeën worden ontwikkeld. Nu is het 
steeds wisselende budget afhankelijk van 
moeilijk te traceren variabelen en elke activi
teit moet door het Middelheim worden voor

gelegd aan het college. Deze versnipperde 
manier van werken is niet alleen tergend traag 
en zeer tijdrovend, ze is daarenboven ook 
volledig contraproduktief. Tot zoverhet struc
turele deel van de Middelheim-problematiek. 
Al besef ik natuurlijk heel goed dat dit bij 
voorkeur kadert in een totale aanpak en her
structurering van de musea in Antwerpen, 
maar dit valt buiten deze denkoefening.
Daarnaast - en dit is zeer essentieel - is het de 
hoogste tijd dat de verantwoordelijken van 
het Middelheim zich eens serieus bezinnen 
over het profiel van hun instelling. Keuze- 
mogelijkheden te over, zo lijkt mij: a) een 
park, b) eerder een park, c) een park met 
sculpturen, d) eerder een openluchtmuseum, 
e) een openluchtmuseum.
Dit betekent niet dat ik niet van mening ben 
dat een openluchtmuseum enkel moet open
staan voor de geïnteresseerde in kunst. Nee, 
ook de recreant moet aan zijn trekken kunnen 
komen. Maar men moet weten dat de in kunst 
geïnteresseerde met andere bedoelingen naar 
het Middelheimpark gaat dan de jogger of 
wandelaar. En dat beseft men in het 
Middelheim amper.
Dat in een park het gras wat lang staat, kan niet 
echt een reden tot bezorgdheid zijn. Als het 
gras echter de ‘leegte’ onder een sculptuur - 
een ‘leegte’ die essentieel deel uitmaakt van 
de sculptuur - groen kleurt is dit een nefaste 
aanslag op de mogelijke ‘lectuur’ van het 
werk. Als een rododendron ‘te groot’ wordt in 
een park, who cares. Maar als er tegen die 
struik een sculptuur staat die door de groene 
massa dreigt verzwolgen te worden, is er een 
probleem. Als Matt Mullican een aantal schet
sen schenkt om jaarlijks in zijn ‘bloembak’ 
een andere bloementekening te realiseren, is 
het meer dan ongepast en uiterst verwarrend 
om elke zomer een aantal gekleurde stippen 
in een bak vol onkruid aan te treffen. Als er 
een werk in restauratie is, plaatst men in alle 
musea ter wereld een bordje met een medede- 
ling die dat duidelijk maakt. Niet in het 
Middelheim. Zo is het voor niet geïnfor- 
meerden onmogelijk om in te zien dat 
Panamarenko’ s werk uit iets meer bestaat dan 
een drie meter hoge boomstam op de rand van 
een grasveld. Als deze elementaire zaken niet 
gebeuren, en het gebeurt dat deze niet gebeu
ren, schaadt men op een flagrante wijze alle 
regels van het fatsoen. Zo gaat men niet om 
met kunst en kunstenaars. Het getuigt van een 
grenzeloos gebrek aan respect. Ik vraag mij 
zelfs af waar de grens ligt tussen een derge
lijke nonchalante attitude en vandalisme.

Beste Koen Brams, ik stop er mee. Al valt er 
nog veel te zeggen. Over de noodzaak dat een 
instelling die zichzelf respecteert permanent 
zou moeten getuigen van een reflexieve hou
ding en zou moeten nadenken over haar 
bestaansreden, haar rol en functie (die in de 
loop der jaren kan veranderen). Over de inte
ressante en blijvend actuele problematiek van 
de sculptuur in de openbare ruimte. Over de 
rol die het Middelheim eigenlijk kan spelen 
buiten de grenzen van haar territorium. Over 
de mogelijkheden die het heeft met haar schat 
aan informatie en haar bibliotheek die offici
eel Studiecentrum - stel je voor - Lode 
Craeybeckx heet... enz. Maar ik wil jullie 
ook nog wat laten. Groeten.

dossier TV Middelheim - Bénédicte Jacobs

1°-Lego doos 6409 “Paradisa” (bevattende: 
werkplaat, drie zakjes met blokjes, instructie
boekje).
2°-Le parc des habitués ou Middelheim par 
beau temps et par mauvais temps (tweede 
versie in voorbereiding).
3°-dr. Désire een verlangen in verglijding: A/ 
HORTUS • terug naar klooster binnentuin en 
alchemie • vredesovereenkomst - pauze - 
vrijblijvendheid • d’ Or: bronzen terugsmelten; 
B/LUDUS • vrije speelruimte - autopsie over
blijfselen Kunst/Natuur • fris/wit; C/ 
KACHOZE ’jonge denneboompjes • Sanfte 
Strukturen • Local Economy • Dich mein 
(tweede versie in voorbereiding).

Menno Meewis, als Wetenschappelijk As
sistent verbonden aan het Middelheim

Luchtkastelen

De vraag van de redactie van “De WitteRaaf’ 
naar een toekomstvisie op Middelheim, liefst 
zo beknopt mogelijk en maximaal 1 A4, leidt 
makkelijk tot retoriek. Liever geef ik enkele 
concrete toekomstplannen, met bijhorende 
prioriteiten en noodwendigheden, die deel 
uitmaken van een toekomstvisie. Eerst echter 
de opmerking dat Middelheim een stedelijk 
museum is en dus het college van burgemees

ter en schepenen beslist over de toekomst. 
M’n toekomstvisie heeft alles te maken met 
de ontwikkelingen die sedert drie jaar het 
museum gaande houden. In 1992 werden 
enkele belangrijke beleidsbeslissingen geno
men voor de toekomst. De biënnales werden 
opgeschort om de nadruk te leggen op 
collectievorming. Het nieuwe aankoopbeleid 
zou gericht worden op het verwerven van 
hedendaags, monumentaal openluchtwerk van 
internationaal niveau. Helaas heeft Middel
heim nog steeds geen aankoopbudget, hoe
wel hier al meer dan een decennium voor 
geijverd wordt.
In 1993 werden tien werken aangekocht met 
de opgespaarde budgetten van twee biënnales 
en sponsorgelden; in 1994 werden twee wer
ken verworven dankzij een begrotings
wijziging die op de valreep goedgekeurd werd; 
in 1995 wordt één werk aangekocht met een 
subsidie van het provinciebestuur en in 1996 
wordt, tot hiertoe, één aankoop gepland die 
bekostigd wordt door de vzw Middelheim 
Promotors.
Deze financiële onzekerheid verhindert elke 
planning op lange termijn en dwarsboomt een 
beleid met bijvoorbeeld aankopen van klei
nere kunstwerken voor het Braempaviljoen. 
Wel is het een stimulans om uit te kijken naar 
langdurige bruiklenen.
Vanaf 1994 wordt een tentoonstellings- 
programma op jaarbasis uitgewerkt. Hier is 
wel een jaarlijks budget beschikbaar, name
lijk de helft van het vroegere budget voor de 
biënnales. Het gaat om tentoonstellingen die 
breken met de traditie van biënnales en in 
nauw overleg met de kunstenaar verwezen
lijkt worden. Twee van de vier exposities 
begeleidden een aankoop (Guillaume Bijl en 
Luciano Fabro), één toonde werk van een 
kunstenaar die vertegenwoordigd is in de 
collectie (Per Kirkeby) en de vierde bracht 
experimentéel openluchtwerk (Berlinde De 
Bruyckere). Deze reeks wordt verdergezet en 
uitgebreid, onder andere met tentoonstellin
gen moderne kunst al of niet in samenwerking 
met andere musea. De organisatie van be
perkte groepstentoonstellingen wordt hierbij 
natuurlijk niet uitgesloten, hoewel Middel
heim plaatsgebrek heeft. Het huidige ten- 
toonstellingsbeleid wordt mee bepaald door 
het feit dat het vroegere biënnale-terrein de 
nieuwe verzameling hedendaagse kunst huis
vest en er geen specifieke ruimte meer is voor 
exposities. Elke tentoonstelling gaat dus een 
confrontatie aan met de collectie. In de toe
komst kan dit veranderen, als er terreinen 
naast het Middelheimmuseum vrijkomen (on
der andere de stedelijke heesterkwekerij). 
De prioriteit blijft de komende jaren liggen op 
het aankoop- èn tentoonstellingsbeleid. De 
beperkte en vaak onzekere financiële midde
len zullen hoofdzakelijk aangewend worden 
voor hedendaagse kunst. Dit heeft tot gevolg 
dat andere zaken moeten wachten, zoals het 
uitzuiveren van de verzameling moderne 
kunst. In 1993 werd een eerste herschikking 
doorgevoerd en wanneer Middelheim einde
lijk over een volwaardige depotruimte zal 
beschikken, kan een selectie uit de collectie 
moderne kunst op een museaal verantwoorde 
wijze getoond worden.
De volgende jaren komen ook initiatieven 
aan bod die het museum publieksvriendelijker 
moeten maken. Dit jaar werd de aanzet gege
ven tot een educatieve dienst met een lessen
pakket voor het middelbaar onderwijs. Dit 
aanbod wordt in de toekomst uitgebreid met 
onder andere workshops voor het lager on
derwijs, op voorwaarde dat er voldoende 
personeel en middelen komen.
De vroegere dienstwoning moet verbouwd 
worden tot een onthaal met bookshop en 
cafetaria.
De bibliotheek en het documentatiecentrum 
kampen met plaatsgebrek en ook daar zoeken 
wij oplossingen voor.
Sponsoring en subsidies kunnen helpen, maar 
het initiatief moet wel uitgaan van het stads
bestuur.
Zoals ik in het begin schreef, heb ik me 
beperkt tot enkele concrete toekomstplannen. 
Ik had een idealistische toekomstvisie kun
nen geven, maar ik denk dat Middelheim de 
volgende jaren minder behoefte heeft aan 
luchtkastelen, dan wel aan een onafgebroken 
streven naar kwaliteit en integriteit. Het kader 
waarbinnen dit gebeurt en met welke midde
len, is afhankelijk van politieke beslissingen. 
Het is de bedoeling dat het Middelheim
museum, binnenkort vijftig jaar oud, een ac
tief en internationaal centrum blijft voor mo
derne en hedendaagse monumentale open
luchtbeeldhouwkunst.
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De bodem en de blik
Jean-Marc Bustamante en het landschap

In 1993 installeerde de Franse kunstenaar 
Jean-Marc Bustamante een op het eerste 
gezicht vredig, maar in werkelijkheid ui
terst giftig werk in de bibliotheek van de 
Oostberlijnse Humboldt-Universiteit. Aan 
weerszijden van een monumentaal glas-in- 
loodraam waarop een heroïsche Lenin bouw
vakkers aanmoedigt, plaatste Bustamante 
met bladgoud vergulde schotten in grote 
nissen die hij op ongeveer drie meter hoogte 
van een betonnen tegel voorzag. De gouden 
uitsparingen lijken op de absides van een 
Byzantijnse kerk; de betonnen tegels zwe
ven als het ware verheerlijkt op de gouden 
achtergrond, zoals Christus in de kerk. Het 
nederige bouwmateriaal wordt tot quasi- 
religieuze proporties verheven; een sarcas
tisch commentaar op het centrale raam, 
waarin de arbeid verheerlijkt, het profane 
gesacraliseerd wordt.

Het pittoreske

Dit werk, “Lenin in the sky”, lijkt niet veel 
te maken te hebben met Bustamantes preoc
cupatie met het landschap, waarop we in dit 
artikel nader willen ingaan. In deze installa
tie is echter een dialectiek werkzaam, die 
fundamenteel is voor Bustamantes omgang 
met paysage en site. Om dit te verduidelij
ken, keren we eerst terug naar het begin, 
meer bepaald de cibachrome-foto’s die 
Bustamante in de late jaren ’70 maakte. Op 
deze “Paysages " zijn zuidelijke landschap
pen te zien, die door een irriterende combi
natie van eigenschappen de aandacht trek
ken. De foto’s zijn uiterst scherp, eigenlijk 
te perfect; Bustamante laat alles zo gedetail
leerd mogelijk zien en geeft niet, zoals ge
bruikelijk, de illusie van diepte door be
paalde partijen wat vager te laten dan an
dere. Bovendien ligt de horizon meestal 
hoog en blokkeert een boom of een ander 
object op de voorgrond het panoramische 
uitzicht. De blik lijkt te botsen tegen een 
hyperreële wereld, een tot aan het on wezen
lijke concreet landschap. De manisch nauw
keurige blik maakt het geziene paradoxaal 
genoeg tot een fata morgana, tot een irreëel 
beeld dat elk moment in het niets lijkt te 
kunnen oplossen. Met wat goede wil had 
Bustamante landschapsfoto’s kunnen ma
ken in de traditie van the picturesque. Het 
heuvelachtige landschap met zijn zonover
goten begroeiing leent zich daar heel goed 
voor. Bustamante verwijst weliswaar naar 
de traditie van het pittoreske, maar vooral 
om zijn twijfels en problemen dienaan
gaande duidelijk te maken.
Het pittoreske landschap dook in de 17de 
eeuw in de schilderkunst op, bijvoorbeeld in 
het werk van Claude Lorrain; het was geba
seerd op een werkelijk landschap, het 
Italiaanse, dat geïdealiseerd werd, en bo
vendien voorzien van enige mythologische 
opsmuk. In de 18de eeuw inspireerde deze 
aanpak de Engelse en daarna de continen
tale tuinkunst; ook de omgeving moest nu 
worden vormgegeven als een schilderij. De 
tuinen moesten picturesque worden, de na
tuur op onopvallende wijze veredeld, har
monischer en perfecter gemaakt. De reële 
buitenwereld werd gesublimeerd tot een 
volmaakt beeld; de ongewenste, storende 
details werden weggelaten, het ‘toevallige’ 
vervangen door het ideale en volmaakte.
In het pittoreske landschap transformeert de 
mens het natuurschoon tot een vorm van 
kunst-schoonheid. Terwijl de mens de na
tuur zou kunnen aangrijpen om een glimp 
op te vangen van wat aan zijn categorieën 
ontglipt, tracht hij haar, volgens Theodor 
W. Adorno, krampachtig menselijk te ma
ken. Juist omdat het subject zich bedreigd 
voelt door de raadselachtige zelfgenoeg
zaamheid van de natuur, wil hij haar in 
beelden omzetten. Adomo bestrijdt Hegels 
opvatting, dat het natuurschoon onvolmaakt 
is en idealisering behoeft. "Untergeordnet 
aber ist das Naturschöne in denen, die es 
preisen, nicht an sich”, aldus Adomo. (1) 
Als de mens de natuur verheerlijkt, onder
werpt hij haar. De kunst van het moder
nisme daarentegen, die zich van natuur
weergave onthoudt, benadert volgens 
Adomo het zwijgende, intentieloze van de 
natuur. (2) Overigens moet onder ‘natuur’ 
niet uitsluitend het zogenaamd ongerepte 
begrepen worden, maar ook het landschap 
waarin oorspronkelijke elementen met de 
resultaten van menselijke ingrepen coëxis
teren. Als een Europeaan ‘de natuur’ in 
trekt, betreft het meestal een cultuur
landschap met veel groen. Men zou kunnen 
stellen dat een cultuurlandschap des te min
der natuurlijk is, naarmate er getracht wordt 
om een natuurlijk landschap te benaderen. 
Misschien zijn de landschappen van Bus-

Jean-Marc Bustamante

Serena, 1995, foto: Cary Markerink

tamante, waarin min of meer lukraak huis
jes en mines geplempt zijn, met hun aura 
van toevalligheid wel betere equivalenten 
van ongerepte natuur dan de nauwkeurig 
geplande en aangeplante bossen van het 
hedendaagse Europa.

Ook van het land van Bustamante kunnen 
foto’s genomen worden voor toeristische 
folders, die tegenwoordig nog steeds vol
gens de beproefde esthetiek van het pitto
reske worden vervaardigd. Bustamante zelf 
verhindert echter systematisch dat in zijn 
foto’s een dergelijke esthetisering plaats
vindt. Juist in de spanning tussen het onder
werp (een potentieel ‘mooi landschap’) en 
de uitvoering (de klinische en verbrokkelde 
blik) ligt de kracht van zijn “Paysages'’. 
Wat de uitvoering betreft, grijpt Busta
mante terug naar de realistische landschaps
kunst van de 19de eeuw, bijvoorbeeld som
mige werken van Constable of van de 
Barbizon-schilders. Minder idealiserende 
landschappen, met oog voor het onvol
maakte, wisselden zij echter af met meer 
‘schilderachtige’ werken.
Bustamante weigert clichématige composi- 
tieschema’s en besteedt in hoge mate aan
dacht aan details, en dit ten koste van het 
geheel. Door zijn klinisch oog verdrijft de 
kunstenaar de voor het pittoreske beno
digde vaagheid en harmonie. Hij kiest voor 
de materie in plaats van voor het beeld, 
vandaar de hoge horizon, zodat de aarde 
goed te zien is, vandaar de bomen en bouw
sels die op de voorgrond het uitzicht belem
meren. In een recent interview refereert 
Bustamante inderdaad aan zijn “vroege re
latie met de materie, met de aarde, de bouw- 
funderingen en bouwruïnes, de nooit hele
maal voltooide huizen” in zijn Zuidfranse 
geboortestreek. (3) In plaats van een zoge
naamd ongerepte natuur te tonen, fotogra
feert Bustamante landschappen waarin de 
mens sporen heeft achtergelaten. Het streng 
geometrische fundament van een huisje in 
een verder nogal wilde omgeving is de fu
tiele poging van de mens om orde te schep
pen. Door de toevallig aandoende plaatsing 
van de bouwseltjes worden ze onderdeel 
van ‘een nieuwe vorm’ van natuur. Lijken 
deze bouwsels van verre enigszins opde 
ruïnes en tempeltjes die in pittoreske schil
derijen en tuinen aangetroffen kunnen wor
den, dan wordt deze connotatie door hun 
primitiviteit en kaalheid vakkundig gesabo
teerd.

Het informele

Het contrast tussen en het samengaan van 
geometrische orde en natuurlijke ordeloos
heid speelt ook in Bustamantes “Bac à 
sable” (1990). Voor Robert Smithson, al 
even gefascineerd door sites en paysages 
als Bustamante, was de inhoud van een 
zandbak een symbool van entropie, van de 
almaar toenemende chaos in het universum. 
(4) Deze beroemde uitlating moet haast wel 
meespelen in dit werk van Bustamante, maar 
nog belangrijker lijkt het horizontale, platte 
karakter van de zandbak. Geometrie en vor
meloze natuur gaan samen in de horizon- 
taliteit, die ervoor zorgt dat de site geen 

landschap wordt. De zandzee is een plek die 
ontsnapt aan de gesublimeerde blik van het 
pittoreske; hier heerst de vormeloosheid, 
het informele.
Rond 1930 introduceerde Georges Bataille 
de term “l’informe” in zijn tijdschrift 
“Documents” als tegenpool voor het gesu
blimeerde, verticale beeld waarop de kunst 
zou zijn gebaseerd. De mens zou in de kunst 
zijn horizontale, dierlijke verleden willen 
verdringen en de materie, het vormeloze en 
abjecte afzweren door het beeld. Batailles 
strijd hiertegen maakte deel uit van zijn 
kruistocht in naam van de materie tegen 
filosofisch idealisme en grootse ideeën
stelsels: “La matière basse est extérieure et 
étrangère aux aspirations idéales humaines 
et refuse de se laisser réduire aux grandes 
machines ontologiques résultant de ces 
aspirations.”(5)
Informe staat volgens Bataille voor alles 
wat buiten het bereik van de schoonheid of 
het geïdealiseerde menselijke zicht op de 
wereld valt: monsterlijke gedrochten even
zeer als de grond met al zijn kruipend 
(on)gedierte en uitwerpselen. In de tekst 
“Le gros orteil”, waarin de term informe 
weliswaar niet expliciet voorkomt, concen
treert Bataille zich op de grote teen, die hij 
quasi als de achilleshiel van het menselijk 
idealisme ziet. “Mais quelque soit le rôle 
joué par l’érection de son pied, l’homme, 
qui a la tête légère, c’est à dire élevée vers le 
ciel et les choses du ciel, le regarde comme 
un crachat sous prétexte qu’il a le pied dans 
la boue.” (6) De voet in de modder wijst de 
mens op de onzinnigheid van zijn hersen
spinsels, die gebaseerd zijn op het feit dat hij 
rechtop ging lopen en aldus de dingen van 
een afstand zag. De afstandelijke blik ligt 
aan elk idealisme ten grondslag.
Hoewel Bustamantes werk nauwelijks iets 
te maken heeft met de obsessieve aandacht 
voor de lichamelijkheid en het abjecte, die 
men in het werk van Bataille aantreft, is er 
ook bij hem sprake van een conflict tussen 
enerzijds horizontaliteit en materie en an- 
derzij ds verticaliteit en beeld. De zandbak is 
het meest uitgesproken voorbeeld van een 
oppositie tegen het beeld. Toch werkt Bus
tamante met een dusdanig fijn en licht zand, 
dat het geheel (afhankelijk van de lichtval) 
soms welhaast onstoffelijk aandoet. De in
formele massa wordt een soort waas, een 
niemandsland tussen materie en beeld.
Het is opmerkelijk dat Bustamante ook met 
betrekking tot de fotografie het feitelijke, de 
materie wil benadrukken. Enerzijds is “een 
foto (...) ook een vel papier, materiaal en 
geen raam” (7), anderzijds ziet ook Busta
mante dat “haar materiaal, het fotopapier, 
tamelijk arm” is en zichzelf ten behoeve van 
een illusie wegcijfert. (8) De foto streeft er 
altijd naar om de materialiteit ten gunste van 
het beeld te verminderen. Naast de 
landschapsfoto’s bestaat het oeuvre van 
Bustamante uit werken die het horizontale 
benadrukken, zoals voomoemde “Bac à 
sable ” en de “Sites ”. Het hierboven bespro
ken werk, “Lenin in the sky”, vat de span
ning in Bustamantes werk tussen materiali
teit en beeld als het ware samen: de beton
nen tegels, normaliter horizontaal, ‘aards’ 
toegepast, zweven hier in een gouden he

mel, tot icoon getransformeerd.

De laatste jaren werkt Bustamante steeds 
meer met verticale vormen, met “erectie in 
letterlijke zin”. (9) De “Arbres de Noël” 
(1994), met rode menie beschilderde meta
len sjablonen, komen volgens de kunste
naar voort uit een behoefte om met pijl- of 
fallusvormen te werken, die uiteindelijk de 
vorm van geabstraheerde kerstbomen heb
ben aangenomen. (10) Anders dan bij “Bac 
à sable” gaat het hier niet zozeer om een 
site, een plek, maar meer om een tableau, 
om een beeld.
Een ander recent werk, de installatie 
“Serenq ” in het Rietveld-paviljoen van het 
Museum Kröller-Müller, speelt eveneens 
met de spanning tussen de plek en het beeld. 
“Serena” bestaat uit een groene buis die 
zich met talloze bochten door het paviljoen 
slingert; ze begint ergens in de lucht, gaat 
dböf één aantal wanden heen en eindigt 
tenslotte weer buiten in het niets. Het werk 
nodigt in eerste instantie uit om aan de hand 
van de groene slang het gebouwtje (dat met 
zijn openheid en onbewoondheid aan de 
halfvoltooide bouwsels uit Bustamantes 
geboortestreek doet denken) te verkennen, 
en zo onvermoede aspecten van deze plek te 
ontdekken. De buis is echter niet aangelegd 
om mooie effecten op te leveren als men 
haar loop volgt. Haar bochten zijn van dicht
bij niet bijzonder fraai en zij drukt de kijker 
regelmatig met de neus op de door haar 
doorkruiste muren. Als men het geheel daar
entegen van enige afstand bekijkt, vormen 
de nu zeer elegante kronkels van de groene 
sliert een prachtig geheel met het gebouw. 
Terwijl de zwervende blik in het bouwwerk 
niet tot een synthese kan komen, zich geen 
beeld vormt maar slechts feiten verzamelt, 
wordt van een afstand het geheel moeite
loos een tableau. Aldus worden de harde 
feiten gesublimeerd, tot een beeld gemaakt, 
analoog aan de tegels van “Lenin in the 
sky”. Bustamante heeft eens gezegd dat hij 
gebouwen in de eerste plaats als visuele 
ensembles ziet, niet als constructies; dit 
geldt voor zijn foto’s, maar ook voor deze 
installatie.

Wellicht geven werken àls “Arbres de Noël ” 
en “Serena ” aan dat Bustamante meer naar 
een benadrukking van het beeld dan van de 
plek, van de aarde is gaan overhellen. Toch 
blijft hij wantrouwig tegenover de behoefte 
van de menselijke blik om de natuur te 
onderwerpen, haar tot een pittoresk ensem
ble te doen versmelten; op de tentoonstel
ling in Wolfsburg waar de “Arbres de Noël ” 
werden tentoongesteld, liet hij ook een reeks 
“Tableaux” uit 1991 zien, met als motief 
een zuidelijke rij cypressen, die bot de blik 
tegenhoudt, hem belet in de diepte af te 
dwalen. De beschouwer moet zich concen
treren op de details van de langgerekte bo
men. Zo blijft ook het verticale steken in 
anti-beeld, in materie zonder vorm.

Sven Lütticken
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Het Stedelijk Van Abbemuseum publi
ceerde recentelijk een boek gewijd aan 
het werk Jean-Marc Bustamante. Het is 
verkrijgbaar bij het Van Abbemuseum, 
P.O. Box 235, 5600 AE Eindhoven, 040/ 
75.52.75. “Serena” van Jean-Marc Bus
tamante was tot 31 oktober te zien in de 
beeldentuin van het Rijksmuseum 
Kröller-Müller, Houtkampweg 6, 6731 
AW Otterlo, 31.85/91.241.
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De metamorfosen van deze tijd

Jan Gossaert

De metamorfose van Hermaphroditus en Salmacis

Het jaar 762 ab urbe condi ta (8 v.C). Publius 
Ovidius Naso staat op het punt zijn omvang
rijke “Metamorfosen ” af te sluiten. Hij heeft 
zes jaar gewerkt aan de vijftien boeken die 
samen meer dan twaalfduizend versregels 
bevatten. In het lange gedicht verhaalt hij 
over 231 gedaanteveranderingen van góden 
en halfgoden, beginnend bij de schepping 
van de wereld en eindigend bij Caesar, de 
goddelijke Julius die in een ster veranderde. 
Ovidius was toen 35 jaar oud. Hij werd 
geboren op 20 maart 43 v.C., een jaar na de 
moord op Caesar, in het pittoreske Sulmo in 
de Abruzzen. Toen Augustus na de burger
oorlog de macht had gegrepen was Ovidius 
naar Rome getrokken om er rechten te stu
deren. Hij koos echter niet voor de politiek 
maar voor de dichtkunst. Op zijn dertigste 
was hij al Romes meest succesvolle dichter. 
Beroemd is de “Ars Amatoria” waarin 
Ovidius’ geliefde thema van de liefde ge
vierd wordt. Vergilius, 27 jaar ouder dan 
Ovidius, was de officiële dichter van het 
regime, vooral met de “Aeneis” waarin hij 
de mythe van de Romeinse geschiedenis 
had vastgelegd. Ovidius heeft gepoogd om 
met twee cycli, de “Metamorfosen” en de 
“Fasti” dat de Romeinse kalender volgt, 
Vergilius te evenaren - zij het op een minder 
establishment-vriendelijke manier. Hij 
maakte trouwens, in tegenstelling tot 
Vergilius en Horatius, geen deel uit van de 
kring rond propaganda-minister Gaius 
Maecenas (waarvan de ster in Ovidius’ tijd 
overigens aan het tanen was).
De “Metamorfosen” zijn nog maar net 
(bijna) klaar of Ovidius wordt verbannen 
door keizer Augustus. De reden voor die 
verbanning kennen wij niet. Wij kunnen 
alleen maar gissen dat Ovidius met zijn 
frivole, Grieks georiënteerde poëzie niet 
paste in de hervormingspolitiek van Augus
tus, of dat de dichter betrokken was bij één 
of andere politieke intrige. Over de juiste 
reden, behalve dat ze neerkwam op een 
belediging van de keizer, hebben wij geen 
informatie. Ovidius verbrandde het manu
script van zijn “Metamorfosen”. Maar af
schriften ervan waren gelukkig al bij zijn 
vrienden beland, zodat het werk bewaard 
bleef. Ovidius werd verbannen naar Tomis 
(het huidige Constanza in Roemenië) aan de 
Zwarte Zee. Hij schreef er treurzangen en 
zijn “Epistulae ex Pontó ”, Brieven van aan 
de Zwarte zee - echte exilliteratuur. Hij 
stierf er in 17 na Christus, 60 jaar oud. Ook 
Augustus’ opvolger Tiberius heeft de ver
banning van Romes beroemdste dichter nooit 
ongedaan gemaakt.

Ovidius’ grote thema is de liefde. In de 
“Metamorfosen” is de liefde de motor, de 
reden en de oorzaak van de gedaante
veranderingen. Ovidius voert de hele Grieks- 
Romeinse mythologie ten tonele. Het is een 
exhaustieve inventaris van elke gedaante
verwisseling, vooral van mensen in dieren, 
planten en mineralen, van de schepping van 
de aarde en de mens tot het ontstaan van het 
Romeinse keizerrijk. Het succes van het 
werk was immens: tot in de klassieke tijd 
was dit een schatkamer van mythologieën 
waarop toneelstukken, gedichten en romans, 
schilderijen, muziekwerken en operalibretti 
gebaseerd werden.

U kent allemaal de verhalen over Daphne 
die achtervolgd wordt door Apollo en ver
anderd wordt in een laurierboom, Echo’s 
ongelukkige liefde voor Narcissus, die zijn 
eigen spiegelbeeld prefereert enineenbloem 
veranderd wordt. De twee ouderlingen 
Philemon en Baucis, die als enigen in hun 
streek gastvrij zijn vóór Zeus en door hem 
bij hun dood veranderd worden in in mekaar 
groeiende bomen. Er is het verhaal van 
Acteon de jager die per toeval de godin 
Diana naakt ziet baden en door haar in een 
hert wordt veranderd, dat dan prompt door 
zijn eigen honden verslonden wordt. Geni- 
aal is de manier waarop Ovidius het mo
ment beschrijft waarop de jager plots beseft 
dat hij de prooi geworden is. Er zijn 
Pygmalion, Midas, Ariadne, Jason en de 
Argonauten, Orpheus, de Centauren en vele, 
vele anderen.
Men heeft wel eens de kritiek geuit dat het 
werk fragmentarisch is. Maar dat lijkt me 
een misverstand. In feite is de “Metamorfo
sen ” een scheppingsverhaal, een wereldge
schiedenis. Maar niet één die voor werkelijk 
gehouden werd als de “Aeneis” van 
Vergilius, maar integendeel een wereldge
schiedenis aan de hand van mythen. Een 
samenballing van al wat de Grieks-Romeinse 
cultuur in mythische vorm over de eigen 
voorgeschiedenis had verzonnen. Een bijna 
antropologische verzameling van mythen 
en sagen.

Invloed

Het succes van Ovidius’ meesterwerk was 
enorm. In de Romeinse tijd natuurlijk, maar 
ook in de late middeleeuwen (de oudst be
waarde manuscripten dateren uit de 9de 
eeuw), tijdens de renaissance (de eerste 
druk ervan dateert uit 1471) en tot in de 
klassieke periode. Zoals Erwin Panofsky 
stelde in “Renaissance and Renascences in 
Western Art”‘“de. gratievolle (levis) Ovidius 
waarvan de invloed vrij beperkt was ge
weest in de vroege middeleeuwen, werd een 
grootmacht in de middeleeuwse cultuur na 
circa 1100 en begon becommentarieerd te 
worden met een ijver die gewoonlijk enkel 
voorbehouden werd voor veel ernstiger of 
meer erudiete auteurs als Vergilius of 
Martianus Capella”.
Vanaf de late middeleeuwen begon men de 
kennis van de Grieks-Romeinse mytholo
gie systematisch te cultiveren, en de “Meta
morfosen ” waren daarvoor één van de be
langrijkste bronnen. Om de frivoliteit van 
Ovidius wat te compenseren pakte men uit 
met een Ovide moralisé: men ging de klas
sieke mythologische verhaaltjes lezen als 
allegorieën, ja als Christelijke parabels. 
Daarnaast hadden de “Metamorfosen ” ook 
een diepgaande invloed gehad op de 
alchimie, de kunst van het omzetten van dê 
ene stof in de andere.
Maar vanaf de 17de eeuw komt er, met het 
opkomend rationalisme, een einde aan deze 
wereld van metamorfosen. Men apprecieert 
noch gedaanteveranderingen, noch allego
rieën. De dingen veranderen niet in iets 
anders, zij zijn en ze blijven wat ze zijn. 
“Les choses sont clairs et distinctes”, zoals 
Descartes schreef. Gedaanteverwisselingen 
zijn uit den boze, een ware nachtmerrie voor 
de rationalisten. In de jaren ’60 van deze 
eeuw (in een inleiding bij een Gamier-uit- 
gave uit 1966) kon men nog schrijven dat 
“de metamorfose nog slechts in volks bijge
loof zoals dat over de weerwolf voortbestaat. 
(. ..) Onze moderne religies hebben haar uit 
het arsenaal van goddelijke straffen en belo
ningen geschrapt.” De metamorfose was, 
zeker in de geesten van de Cartesianen, 
dood. Dat was gisteren.

Actualiteit

Vandaag, nauwelijks 30 jaar later, is de 
metamorfose terug aan de orde. Christoph 
Ransmayr heeft in zijn roman “Die letzte 
Welt” (een zoektocht naar het verdwenen 
manuscript van de “Metamorfosen”) een 
mooie hulde gebracht aan Ovidius. De we
tenschap, met de catastrofe- en chaostheorie, 
de zelforganisatie van materie, interesseert 
zich sterk aan metamorfoses. Computer
technieken als morphing (de term is een 
verkorting van metamorphosing) maken 
visuele metamorfoses mogelijk zoals in de 
“Black or White ’’-videoclip van Michael 
Jackson. De weerwolven en andere meta- 
morfose-monsters zijn niet uit de bioscopen 
te slaan. Morphing duikt op in spektakel
films als “Terminator II” of “Forrest 

Gump”, en zelfs in alledaagse televisie
programma’ s. Politici tonen zich kameleons, 
de wereldeconomie metamorfoseert, de 
media zijn als een Proteus die steeds weer 
ontsnapt aan onze greep. Narcissus, Echo, 
Pygmalion, Midas en Acteon zijn weer on
der ons.

De glibberige Proteus

Wat betekent die revival van de metamor
fose eigenlijk? Misschien kan het meest 
prototypische aller metamorfose-wezens ons 
dat leren: de mythische zeeduivel Proteus: 
“Er zijn, o dapperste aller helden, wezens 
die slechts één keer kunnen veranderen, en 
voor wie die nieuwe vorm definitief is. 
Maar er zijn er ook die in staat zijn meerdere 
vormen aan te nemen. Dat is het geval met 
jou, O Proteus (...): want men heeft je nu 
eens als jonge man, dan weer als leeuw 
gezien. De ene keer was je een vervaarlijk 
everzwijn of een‘serpent met een dodelijke 
beet, een andere keer maakten hoorns van 
jou een stier. Dikwijls nam je het uitzicht 
van een steen aan, dikwijls ook die van een 
boom. Op een goede dag veranderde je naar 
het voorbeeld van vloeiend water in een 
stroom, en op een andere dag wasje het vuur 
dat het water bestrijdt”, schreef Ovidius in 
boek 8 van zijn “Metamorfosen”. * 
Wie Proteus’ profetische gaven wou con
sulteren, moest hem tijdens zijn middag
slaapje verrassen en vastbinden óp een rots. 
Maar zelfs dan trachtte hij nog te ontsnap
pen door allerlei vormen aan te nemen. 
Enkel als men hem lang genoeg in bedwang 
kon houden, gaf hij het op, nam de oor
spronkelijke vorm terug aan en gaf het ge
vraagde antwoord.
De betekenis van de Proteus-mythe is door
zichtig. Om zelf óok even Ovide moralisé te 
spelen: Proteus staat voor de realiteit. Als 
men haar lang genoeg in een houdgreep 
houdt, is ze verplicht haar geheim prijs te 
geven. Het instrument bij uitstek daarvoor 
is de taal. Met de taal kan de Proteus- 
realiteit in bedwang gehouden worden: eens 
de dingen benoemd zijn, veranderen ze niet 
meer. Benoemen is gelijk maken wat in feite 
niet gelijk is - omdat de werkelijkheid eeu
wig verandert (geen enkele appel is identiek 
aan een andere appel. Toch zijn het twee 
‘appels’). Om de realiteit te kunnen hante
ren, om er macht over te krijgen, benoemt de 
mens de wereld. Zodra hij een naam heeft 
gekregen, verdwijnt Proteus (in de mythe 
duikt hij dadelijk weer in het troebele water 
van de realiteit om het spelletje opnieuw te 
spelen), en wordt het ding een ding. Wij 
leggen het leven, de metamorfose stil met 
namen. Benoemen is het opleggen van idées 
claires et distinctes aan de realiteit. Maar 
natuurlijk is het ook die realiteit vervalsen, 
ja vermoorden.
‘Proteus’ is zo de naam voor wat steeds 
weer ontsnapt aan de macht van de mense
lijke naamgeving, aan het ingeboren con
servatisme van de menselijke rede. Proteus 
is dat wat steeds weer doof het rasterwerk 
van onze begrippen doorglipt, door de tra
lies van ons denken. De metamorfose bekri
tiseert in feite het rationeel denken, belicht 
er de limieten van. En het is dan ook geen 
toeval dat Prigogine en andere moderne 
wetenschappers zich precies voor ‘ meta
morfose’ -achtige fenomenen zijn gaan inte
resseren.

De magie van de metamorfose

Het dominerend Cartésianisme en rationa
lisme heeft Proteus en de metamorfosen 
lange tijd zo goed als uit ons wereldbeeld 
doen verdwijnen. Ooit was dat anders, ooit 
was de mens volop een metamorfose-we- 
zen.
Elias Canetti schreef in “Masse und Macht ” : 
“de mythische voorvaderen van de Austra
lische Aborigines zijn tegelijk mens en dier, 
vaak zelfs mens en plant. Het zijn de bewo
ners van de mythische oertijd, een tijd waarin 
de metamorfose een algemene gave van de 
schepsels was en voortdurend plaatsvond. 
Het vloeiende van de toenmalige wereld is 
vaak benadrukt. Men kon zich in al wat 
mogelijk was veranderen, en had bovendien 
ook de macht om anderen te veranderen.” 
De primitieve wereld was kortom 'pro- 
teïsch’.
In zijn “Language, Thought and Reality” 
(1956) concludeerde ook de etnolinguïst 
Benj amin Lee Whorf dat de primitieve mens 
leefde in een wereld zonder vaste tekens. 
Men miste de vaste betekenissen die wij 

(menen te) hebben. De waarneming bij een 
kind of de primitieve mens zijn confuus en 
onstabiel, er bestaat nog een magische ver
houding tussen mens en wereld. Wat leidt 
tot verglijdingen, metamorfoses: het ene 
wezen/ding loopt over in het andere. De 
dingen zijn niet gescheiden maar zijn ver
glijdende emanaties van een oematUur. 
Walter Benjamin maakte ooit de mooie op
merking dat wat je als volwassene verliest 
precies dat kinderlijk geloof in magie is. 
Die belangstelling voor de Verwandlung, 
de metamorfose (in het spoor van Kafka en 
Ovidius), is centraal in het werk van Elias 
Canetti, vooral dan in “Masse und Macht” 
uit 1960. De kunstenaar moet volgens Canetti 
die metamorfose, die magie terug beleven. 
Zoals Walter Weyns stelt in een mooi arti
kel over de antropologie van Canetti in 
nummer 6 van “Tmesis”:. “De schrijver 
moet in staat zijn in iedere menselijke ge
daante te metamorfoseren (...) omdat hij 
ernaar hongert de mens, dat veelvormig 
metamorfosewezen, het meest nabij te zijn. 
(...) ‘In zijn voortdurende oefening [van 
metamorfosen]’, schrijft Canetti, ‘in zijn 
dwingende ervaring met mensen van aller
lei soort (...), in de rusteloze niet door een 
systeem verkommerde of lamgelegde wijze 
van deze oefening [in metamorfose] zou ik 
het eigenlijke beroep van de schrijver wil
len zien.’”

Het masker

Tegenover de proteïsche metamorfose 
plaatste Canetti het masker. Hij meende dat 
het masker het definitieve einde was van de 
metamorfose tussen mens en dier, mens en 
plant: “Een eindtoestand van de metamor
fose is het masker (de ‘figuur’). Eén van de 
eigenschappen ervan is dat ze geen verdere 
metamorfose toelaat. Het masker (de fi
guur) is in al haar trekken omgrensd en 
duidelijk. Zij is geenprodukt van de natuur, 
maar een schepping van de mens. Ze is een 
redmiddel uit het eeuwige fluïdum van de 
metamorfose. (...) Het masker onderscheidt 
zich door zijn starheid van alle andere eind
toestanden van de metamorfose (...) De be
tekenis van het masker is (...) juist eind
toestand te zijn. Het in mekaar vloeien van 
onduidelijke, half uitgeklaarde metamorfo
sen die eigen zijn aan de wonderlijke 
uitdrukkingsmogelijkheden die ieder natuur- 
lijk menselijk gezicht bezit, mondt uit in het 
masker, het eindigt erin.”
Het masker, het vastleggen, vastroesten van 
de metamorfose is iets zeer negatiefs en 
gevaarlijks voor Canetti. Het heeft met macht 
en geweld te maken. “Masse und Macht”, 
zelf een zeer veelvormig metamorfisch boek, 
is in de eerste plaats een reflectie over het 
fascisme. En precies in het verstarren van 
een bepaald soort rationaliteit ziet Canetti 
(een beetje zoals Adomo en Horkheimer in 
hun “Dialectiek der Verlichting") het ont
staan van het fascisme. Het fascisme, elke 
vorm van fundamentalisme, is niet meta
morfisch, het is één, verstard en onveran
derlijk. Het is, kortom, het duizendjarige 
rijk waar Augustus al van droomde.
De metamorfose, die van Canetti maar ook 
die van Ovidius, impliceert een kritiek op 
deze vormen van totalitarisme, op elke vast
geroeste vorm van rationaliteit. Zij wijst op 
de grenzen ervan. “Menigeen denkt dat in 
de dozen en laden van Aristoteles de dingen 
er helderder uitzien, terwijl zij daarin in 
werkelijkheid slechts doder zijn”, schreef 
Canetti.

Marc Holthof

Tekst van een lezing gehouden op 21 sep
tember 1995 in de Studio’s van het Kaai
theater ter gelegenheid van de voorstel
ling “De Metamorfosen van Ovidius” van 
De Tijd.
Bij Athenaeum - Polak & Van Gennep 
verscheen in 1994 een nieuwe vertaling 
van Ovidius’ “Metamorfosen” van de 
hand van M. d'Hane-Scheltema. In het 
Centre Pompidou loopt nog tot 22 ja
nuari 1996 een reeks activiteiten over het 
oeuvre van Elias Canetti. Het programma 
kan aangevraagd worden op het volgende 
adres en telefoonnummer: 19, rue 
Beaubourg, 75197 Paris Cedex 04, 
1/44.78.12.33.
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Ondertussen: een greep uit de kunstactualiteit
Nieuws Photographie vindt u nog altijd in de avenue Paul Pastur 11, 

6032 Charleroi (071/43.58.10), Alle tentoonstellingen lopen er tot 
25 februari. (E.E.) Plastische kunsten kort

ARCHITECTUUR EN ONDERWIJS. Het Nederlands 
Architectuurinstituut besteedt tijdens het Academisch j aar 1995-96 
aandacht aan de architectuuropleiding en de nieuwe problemen 
waarmee deze opleiding onmiskenbaar zal worden geconfronteerd 
in de loop van de 21 ste eeuw. Naast de inrichting van een prijsvraag 
voor “De ideale architectuurschool", organiseert het NAi een aantal 
studiedagen omtrent deze problematiek. Een eerste reeks vindt 
plaats op 17 november en 8 december. Meer info via het Neder
lands Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(10/4401200). (S.J.)

FREEZE/PONTORMO. Gent heeft iets goed te maken na het 
gênante debâcle “25 Jaar Optie Foto & Film ” van de Academie, in 
het lokale Museum van Hedendaagse Kunst. Voor november wor
den alvast enkele meerbelovende projecten aangekondigd. Zo 
organiseert de Gentse vzw LEKRI (Galerijgroep Fotografie) een 
van de eerste tentoonstellingen bij ons in de buurt van de Britse 
fotograaf Nick Waplington (° 1965), die vooral met zijn messcherpe 
boek”Living Room” een intrigerende, meer betrokken variant 
uitwerkte van de “vervreemdingsfotografie”, waar landgenoten als 
Martin Parr of Paul Graham al meer dan een decennium het patent 
op hebben. Aansluitend hierbij wordt op 17 en 18 november 
“Freeze” georganiseerd, een tweedaagse met lezingen en dia
projecties over mogelijke documentaire benaderingen in de actuele 
fotografie (met onder meer Andy De Decker, Ria Pacquée, Freya 
Maes, Ute Behrend, Marc Steculorum, Pool Andries). Naast de 
Waplingtonfoto’s wordt er ook nog tot 26 november een 
gelegenheidstentoonstelling opgezet. Daarin is werk te zien van 
Barbara Müller, Theo Bos, Waike Muddist, Jan Kempenaers, Niels 
Donckers, Christoph Buckstegen en Ute Behrend. Net, als de 
tweedaagse vinden de tentoonstellingen plaats in de voormalige 
Dienst Bevolking, Kromme Wal 3 in Gent. Info over en (verplichte) 
vóórinschrijving voor “Freeze” kan via LEKRI, Vlaanderen- 
straat 41,9000 Gent (09/228.94.45).
De uitschuifbare galerie PONTORMO in de Gentse Academie 
brengt vanaf 16 november “Vexierbilder”, een door Martien Van 
Beeck geredigeerde keuze van foto’s die enkel op het eerste gezicht 
natuurfragmenten laten zien. “Le dos d’une main, une pomme 
ridée... "is de tekst die filosoof Wim De Temmerman schreef bij 
deze tentoonstelling met werk van onder meer Julien Coulommier, 
Mare Trivier, Annelies De Mey, Ellen Ane Eggen, Charles H. 
Deham, Sylvie Crutelle, Patrick Schrevens. Essay en foto’s zijn 
terug te vinden in het nummer drie van het door LEKRI uitgegeven 
fotomagazine “obscuur”. “Vexierbilder” loopt tot 2 december in 
de Academiestraat 2,9000 Gent (09/223.81.02).

HET LIED VAN DE GLUURDER. Is een reeks van vier kort
films over fotografie, die Johan De Vos samen met Guido De Bruyn 
realiseerde voor het BRTN-kunstmagazine “Ziggurat”. Nog twee 
strofen hebben we tegoed: op zondagavond 12 november is “Zot 
Van Onszelf’ te zien, een spreek- en beeldverhaal over zelfportret
ten. “Recht van Voor " rondt de reeks af met een impressie over het 
sérieux en de onemst van staatsieportretten: zondag 10 december 
op TV 1. Moge het vervolgd worden.

FACELIFT FOTOMUSEUM CHARLEROI. Het heeft langer 
geduurd dan verwacht, maar op 17 november om 18.30 uur hero
pent het Musée de la Photographie dan toch zijn geremodelleerde 
neo-gotische klooster. Over hoe alles een nieuwe look en een 
nieuwe plaats heeft gekregen, hebben we het later nog meer 
uitgebreid. V ermelden we hier alvast de tijdelijke tentoonstellingen 
die de heropening kracht willen bijzetten. Er is het overzicht “Les 
choses telles qu’elles sont” van de invloedrijke fotografe Lisette 
Model (1901-1983), een ronduit schitterende tentoonstelling die 
we al eerder in Keulen konden zien. Van de vorig jaar overleden 
Belgische fotograaf Hubert Grooteclaes wordt eveneens een retro
spectief gebracht, vergezeld van een door het museum uitgegeven 
monografie. Een boek dat wat mij betreft met een stipnotering kan 
opgenomen worden in de toptien van de lelijkste fotoboeken uit het 
voorbije decennium. Naast werk van de Zwitserse fotografe Béatrice 
Helg is er tenslotte ook nog “L’héritage des gueules noires ” te zien, 
een interessant industrieel-archeologisch fotoproject over de kool- 
mijn-sites van Noord-Frankrijk tot Duitsland. Het Musée de la

Wissels
GRONINGER MUSEUM. Frans Haks verlaat het Groninger op 
1/1/1996.

VERENIGING VOOR HET MUSEUM VAN HEDEN
DAAGSE KUNST VAN GENT. Marc De Cock wordt als voorzit
ter opgevolgd door Dirk Schudtijzer.

MUSEUM VOOR FOTOGRAFIE. Reclameman Eugène Van 
Hoije vervangt Marc Andries, die Ludo Bekkers verving, als 
manager van het Provinciaal Museum voor Fotografie in Antwer
pen. Pool Andries krijgt zo hopelijk meer de handen vrij om de 
wetenschappelijke en ook de artistieke ambities van het museum in 
te vullen. Van Hoije wil alvast, gebruikmakend van zijn jarenlange 
eryaring in de communicatiewereld, “in de komende jaren de 
reputatie van het museum nog verder uitbouwen en zonder verlies 
aan kwaliteit een nog grotere en bredere doelgroep aanzetten om het 
museum te bezoeken.” Zou het daarom zijn dat het eerste wapenfeit 
van de nieuwe directeur - het museum-T-shirt met machine-was- 
bare opdruk van een fraaie 19de-eeuwse Egyptefoto - enkel in maat 
X-Large verkrijgbaar is? (E.E.)

Plastische kunsten
PRINZHORN COLLECTIE. Uit deze beroemde collectie van 
het Psychiatrisch Instituut van de Universiteit van Heidelberg 
stelde Laurent Busine een unieke tentoonstelling samen met een 
driehonderdtal werken van schizofrene patiënten. Als een van de 
eersten verzamelde de kunsthistoricus en dokter Hans Prinzhorn op 
systematische wijze tekeningen, borduurwerken, objecten en ge
schriften van patiënten, aanvankelijk met de bedoeling deze voor 
psychiatrisch onderzoek aan te wenden. Tussen 1919 en 1921 
leverde dit al een onvoorstelbare collectie op van zowat zesduizend 
nummers. Prinzhorn, die zelf het Duits expressionisme op de voet 
volgde, publiceerde in 1922 zijn bevindingen en een aantal tekenin
gen in “Bildnerei der Geisteskranken ”, een boek dat tot de verbeel
ding sprak van Max Ernst, Paul Klee en anderen. Prinzhorn zelf was 
lucied genoeg om geen gratuite vergelijkingen te beginnen maken, 
iets waar de Entartete Kunst-explotexi zich een beetje later wel 
danig in zouden verslikken. Prinzhorn wou trouwens aanvankelijk 
ook vergelijkend onderzoek verrichten op basis van tekeningen van 
kinderen en gevangenen.
In deze tentoonstelling worden de werken van elke patiënt begeleid 
door een fragmentarische identiteitsfiche, opgesteld door Prinzhorn; 
een diepmenselijke en tegelijkertijd hopeloos verouderde herinne
ring. De keuze aan werken ds zeer uiteenlopend, variërend van 
pseudo-wetenschappelijke machine-ontwerpen (een fietsploeg bij
voorbeeld), plattegronden van bijvoorbeeld de psychiatrische in
stelling, erotisch en religieus verluchte aantekeningen tot de adem
benemend scherp getekende diagrammen en projecties van Hyacinth 
Freiherr von Wieser.
In de rijkelijk geïllustreerde catalogus wordt eerst het ontstaan van 
deze collectie overlopen en het misbruik dat er voor nazi-propa- 
ganda doeleinden van werd gemaakt. Caroline Douglas wijdt 
voorts uit over de esthetische fascinatie die dit soort tekeningen ten 
deel viel. Als buitenstaander meen ik het laatste woord aan de 
huidige verantwoordelijke van deze collectie te moeten laten. Inge 
Jadi breekt een lans voor een verantwoorde benadering van deze 
werken; ze zijn geen kunst, ook geen art brut maar - soms erg 
pijnlijke - aantekeningen van geestelijk versplinterde mensen, die 
niet per se onbewust van hun toestand, met de meest uiteenlopende 
externe impulsen in evenwicht trachten te komen. De onverant
woorde toeëigening door de surrealisten en anderen krijgen van 
haar een wellicht terechte veeg uit de pan.
In samenwerking met Arch’Imago, een Brusselse vereniging die 
zich op dit vakgebied profileert, loopt de opmerkelijke tentoonstel- 
ling “La Beauté Insensée" nog tot 28 januari in het Palais des Beaux- 
Arts, Place du Manège in 6000 Charleroi (071/30.15.97).

■ Galerie de l’Ancienne Poste, Boulevard Gambetta 13, Calais 
(21.46.77.10): Marthe Wéry: tot 3 december.
• Galeries Nationales du Grand Palais, avenue du Général 
Eisenhower 3, 75008 Paris (01/44.13.17.17): retrospectieve van 
Paul Cézanne: tot 7 januari.
■ Quartier Centre d’Art Contemporain, Parc du 137ième R.I., 
Quimper (98.55.55.77): "Watefalls” van Pat Steir: tôt 20 decem
ber.
• Le Creux de l’Enfer, Vallée des Usines, 63300 Thiers 
(73.80.26.56): “China” van Diana Thater: tôt 3 december.
■ LeNouveauMusée,Institutd’ArtContemporain,rueduDocteur 
Dolard 11, 69100 Villeurbanne cedex (78.03.47.00): “Artistes/ 
architectes " met Absalon, Dennis Adams, Asymptote, Dan Graham, 
Bernard Tschumi...: tot 20 januari.
■ Centre de Création Contemporaine, rue Racine, 37000 Tours 
(47.66.50.00): “Collection en mouvement, 70 + 911 +”: toi 7 ja
nuari.
■ Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1,50667 Köln (0221/ 
23.72): “Kasimir Malewitsch” retrospectieve: tot 28 januari.
■ Museum Folkwang, Goethestrasse41, 45128 Essen (0201/ 
884.53.14): “Glaube, Hoffnung - Anpassung Sowjetische Bilder 
1928-1945”: van 12 november tot 7 januari; “Félix Vallotton, das 
Lebenswerk eines grossen Malers und Graphikers”: van 26 no
vember tot 18 februari.
■ Kunsthalle Dusseldorf, Grabbeplatz 4,40213 Düsseldorf (0211/ 
899.62.40): “Siqueiros/Pollock, Pollock/Siqueiros”: tot 3 decem
ber.
■ Kunstverein Hannover, Sophienstrasse 30159 Hannover 
(0511/32.45.94): Günther Förg: van 9 december tot 25 februari.
• Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.38.75): Allan McCollum: van 10 december tot 4 fe
bruari.
■ Hamburger Kunsthalle, Glockengiesserwall, 20095 Hamburg 
(040/24.86.26.12): retrospectieve Jannis Kounellis: van 17 novem
ber tot 7 januari.
■ Portikus, Schöne Aussicht 2, 60311 Frankfurt am Main (069/ 
605.008.30): Boris Mihailov: tot 3 december; Marlene Dumas: 
vanaf 9 december.
■ Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt am Main (069/212.304.47): “Szenenwechsel VIII” met 
werk van Markus Raetz, Lothar Baumgarten, Beat Streuli, Miriam 
Cahn...: tot 14 januari.
■ Royal Academy of Arts, Picadilly, London WIV 0DS (071/ 
494.56.15): “Africa: the art of a continent” wil de artistieke 
produktie van een geheel continent doorheen de eeuwen in kaart 
brengen, ambitieus opgezet onder leiding van curator Tom Phillips: 
tot 21 januari; “David Hockney, works on paper 1959-1995": van 
9 november tot 25 januari.
■ Museum of Modem Art, Pembroke Street 30, Oxford OXI IBP 
(01865/72.27.33):“Louise Bourgeois, sculptures and prints": tot 
31 december.
• Nordjyllands Kunstmuseum, Kong Christians Allé 50, 9000 
Aalborg (098/13.80.88): “Le Corbusier, schilderen architect”: tot 
10 december.
■ Museum für Gegenwartskunst, St. Alban-Rheinweg 60, 
4010 Basel (061/272.81.83): “Ilya Kabakov, ein MeervonStimmen 
und Werke aus Schweizer Sammlungen 1965-1993”: verlengd tot 
7 januari; Robert Gober: tot 4 februari.

BRUSSEL KUNSTENAARSKOLONIE. De hoogbloei van het 
culturele leven in Brussel vóór de eeuwwisseling heeft al menige 
monografie en groepstentoonstelling over Les XX en La Libre 
Esthétique opgeleverd. Naar aanleiding van de publikatie van haar 
doctoraatsscriptie “Halverwege Parijs, Willem Roelofs en de Ne
derlandse schilderskolonie in Brussel” werd de Nederlandse 
kunsthistorica Saskia de Bodt uitgenodigd om uit haar onderzoek 
een tentoonstelling te puren die de aanwezigheid van Nederlandse 
kunstenaars in Brussel tussen 1850 en 1890 kan illustreren. Als 
hoofdstad van een jonge staat in volle economische bloei, fun
geerde Brussel voor de Nederlanders als een cultureel alternatief

Juliâo Sarmento

Only a moment or two of brutal madness

26 oktober 1995 tot 9 december 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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voor Parijs. Pluspunten waren een uitgebouwd, haast metropolitaan, 
cultureel leven met verenigingen, tentoonstellingsfaciliteiten, 
bloeiende kunsthandel en kunstkritiek en de connecties met Parijs, 
ultieme hoofdstad van de kunst. Brussel leek in die dagen toch Ook 
wel wat. Terwijl men zich als kunstenaar in Parijs vaak met een 
sjofel atelier moest tevreden stellen, kon men naar verluidt in 
Brussel voor hetzelfde geld een eigen huis op de kop tikken: tot 
zover de romantische mythe van de bohémien.
Terugblikkend onderscheidt Saskia de Bodt drie generaties Neder
landse kunstenaars met respectieve sleutelfiguren (en hun connec
ties!), gekoppeld aan verschuivingen van thematische en stilisti
sche aard. Willem Roelofs bijt de spits af in de evolutie van het 
romantisch geïnspireerd landschap naar - onder impuls van de 
School van Barbizon - het realisme en later het impressionisme. Het 
werk van de gebroeders David en Pieter Oyens is representatief 
voor de opwaardering van de genreschilderkunst, vanaf 1870, tot 
het “moderne” beleven van de eigen tijd. Jan Toorop tenslotte sluit 
de periode in kwestie af met het symbolisme van het fin-de-siècle 
en zijn nauwe banden met de kunstenaarsvereniging Les XX. 
Mits enige voorkennis of het lezen van de beschikbare informatie 
is deze tentoonstelling uitermate boeiend, temeer door de simultane 
en evenwichtige aanwezigheid van het werk van Belgische tijdge
noten zoals onder meer Hyppolite Boulenger, Xavier Mellery en 
Guillaume Vogels. De tentoonstellingscatalogus gaat helder in op 
alle kunstenaars en de ontwikkelingsgeschiedenis van hun werk en 
belicht tevens de belangrijke rol van de diverse culturele verenigin
gen waaraan ook de Nederlanders actief deelnamen. Noteer bij
voorbeeld het kleine, onschuldig ogende schilderijtje waarop David 
Oyens zichzelf of zij n broer portretteert, die de toen pas enkele jaren 
oude, maar zich al vinnig profilerende kunstkrant “L’Art Moderne ” 
leest.
“Brussel kunstenaarskolonie, Nederlandse schilders 1850-1890” 
is nog tot 10 december te genieten in de tentoonstellingsruimten 
van het Museum voor Moderne Kunst, Koningsplein 1,1000 Brus
sel (02/508.32.11) en van 16 december tot 11 februari in de Kunst
hal, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam (010/440.03.01).

David Oyens

L’Art Moderne (Kunstenaar in zijn atelier leest ‘L’Art Moderne’), 1884

LOUISE LAWLER. N a presentaties in het Kunstverein te München 
en de Neue Galerie in Graz stelt Louise Lawler in De Appel een 
keuze uit haar werk voor onder de dubbelzinnige titel “A spot on the 
wall”. Zowel een gerichte lichtbundel op de muur kan hieronder 
begrepen worden, als een vlek, een plaats of een gerichte blik. 
Lawler fotografeert kunstvoorwerpen in de omgeving waarin ze 
terechtkomen: tentoonstellingsruimten, opslagplaatsen van musea, 
woonkamers, traphallen, slaapkamers en kantoorwanden. Zij legt 
een fotografische staalkaart aan van de meest diverse situaties waar 
hooggewaardeerde kunst, van het oudste kunsthistorische object tot 
le toutdemiercri, belandt. Het kunstobject verschijnt daarbij als bij 
toeval in beeld, als onderdeel van een hele omgeving. De aanwezig
heid van kunst blijkt slechts aanleiding om deze ruimte in beeld te 
brengen. Door de afstandelijke perspectief van haar opnamen, gaat 
de aandacht van de beschouwer evengoed uit haar de sfeerweergave, 
naar eventuele naamplaatjes of het omringend meubilair, als naar de 
kunstwerken zelf, die vaak slechts fragmentair in beeld komen. De 

betiteling wisselt af van een bot opdreunen van de diverse kunst
werken of de functie van de ruimte in kwestie, tot een uitgesponnen 
historiek met vermelding van curatoren, verzamelaars en kunsthan
delaars of persoonlijke opmerkingen als “ What else could I do?” en 
“As of yet untitled”. Ruim vijftien jaar al oefent Lawler een 
institutionele kritiek uit op de omgang met en de presentatie van 
kunst in een periode waarin de belangstelling voor kunst uitgere
kend een absolute hoogconjunctuur beleeft. Haar nuchtere beelden 
tonen niet louter de autoriteit waarmee kunst opgevoerd wordt, 
maar ontkrachten vooral het geroemde autonome statuut van de 
Schone Kunsten. Haar werk staat haaks op de ronkende ambities 
van musea, kunsthandel en -kritiek, kortom op de godganse kunst
wereld. Door het nu eens onverbiddelijk, dan weer sluiks opnemen 
van de omgeving verleent Lawler een triviaal, huiselijk karakter aan 
elke accrochage. Het tonen van de context ontlast de kunstwerken 
van hun verstikkend, belangwekkend aura. Naar verluidt zou men 
Lawler onlangs verweten hebben zelf evengoed aan deze kunst
wereld te participeren. Een perpetuum mobile?
Naast haar foto’s worden ook presse-papiers getoond en op 30 no
vember verschijnt een catalogus in coproduktie met hoger ver
melde instellingen. Van 17 november tot 14 januari in De Appel, 
Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Amsterdam (020/625.56.51). 
Op 18 november vanaf 16.00 uur vindt er in aanwezigheid van de 
kunstenares een discussie plaats over haar werk: reservatie ver- 
plicht. (E.W.)

JOHN BALDESSARI. Aan zijn studenten geeft hij bij herhaling 
de opdracht om volgende zin duidelijk zichtbaar op de muur van 
hun atelier aan te brengen: “I will not make any more boring art”. 
Een allesbehalve loze boodschap die Baldessari (01931) zelf on
dubbelzinnig ter harte neemt. Speelsheid en ironie kruiden zijn 
oeuvre van meet af aan. Hij giet in 1966 mee aan de funderingen van 
de concept art, maar bij hem mag er wel gelachen worden. In de 
hoogtijdagen van de fotojournalistiek richt Baldessari zijn aandacht 
al op tweedehandsbeelden: stills uit films, televisie en video, 
reclame- en amateurfoto's. Hij verwerkt ze tot posters, collages, 
montages die van aanvankelijk charmante visuele spelletjes evo
lueren tot - in het beste werk - bijtende, complexe beeldconnecties. 
Samen met een overzicht van het werk van de Amerikaanse 
fotograaf Stephen Shore; die op een merkwaardige wijze schitte
rende stadsbeelden en kleurportretten (uit de jaren ’70!) afwisselt 
met saaie landschappen, loopt deze retrospectieve van Baldessari 
nog tot 19 november in het Würtembergischer Kunstverein Stuttgart, 
Kunstgebâude am SchloBplatz, SchloBplatz 2, 70173 Stuttgart 
(0711-223. 37-0). De Baldessari-tentoonstelling “This not that” 
met een best bruikbare catalogus reist in de loop van ’96 nog naar 
Ljubljana, Oslo en Lissabon. Waarom raken dergelijke tentoonstel
lingen toch nooit tot bij ons? (E.E.)

Architectuur
LUCIEN ENGELS. Net als vorig jaar schenkt het architectuur- 
programma van deSingel niet alleen aandacht aan hedendaagse 
architectuur, maar wordt ook het oeuvre belicht van een bij het 
ruimere publiek nagenoeg onbekend Belgisch architect, die zijn 
sporen reeds enkele decennia geleden verdiende. Vorig jaar werd 
Willy Van der Meeren met een tentoonstelling geëerd, dit jaar is de 
in 1928 geboren Lucien Engels aan de beurt. Een vergelijking 
tussen Van der Meeren en Engels zal zich hoe dan ook opdringen. 
Beiden doorliepen trouwens als Cambrien hetzelfde curriculum 
(één jaar Louis-Herman De Koninck, drie jaar Victor Bourgeois). 
Niettegenstaande het oeuvre van Engels niet dezelfde experimen
tele durf en consequentie vertoont als dit van Van der Meeren, 
leverde Engels toch een bijdrage van zeer hoge kwaliteit aan het 
Belgische modernisme van de vijftiger jaren, dat in zijn totaliteit 
nauwelijks een provincialistische en pragmatische banaliteit wist te 
overstijgen. Engels’ realisaties illustreren evenwel uitvoerig dat 
een modernistisch idioom perfect verzoenbaar is met een 
sensualistische verbeelding. Helder leesbare plattegronden worden 
gekoppeld aan een gevoel voor grootsheid en monumentaliteit, 
rechtlijnigheid met sculpturale gevoeligheid, een voorkeur voor het 
efemere met robuuste verankering. Ondanks internationale refe
renties (Saarinen, Breuer, Niemeyer en vooral de Italiaanse 
wederopbouwarchitectuur van Nervi, Soleri en Ponti), is het werk 
van Engels ook geworteld in de specifieke Belgische context. 
Exposities als deze zijn dan ook nodig: ze tonen aan dat het Belgisch 
modernisme, zonder een pioniersrol te hebben gespeeld, toch 
enkele belangrijke realisaties heeft nagelaten. Wars van elk natio
naal chauvinisme wordt het hoog tijd dat de tergende onverschillig
heid hieromtrent wordt verbroken. Geruchten doen immers de 

ronde dat Lucien Engels’ magnum opus, het Home Emile Vander- 
velde II te Oostduinkerke (1954-57), dat onder meer een 35 meter 
lange muurschildering van Jan Cox bevat, zou worden gesloopt. 
Nadat de aanpalende vleugel van Gaston Brunfaut (1934-39) on
langs onherkenbaar werd verminkt, dreigt nu ook dit meesterwerk 
van de fifties de ‘renovatiekoorts’ van aannemers en eigenaars niet 
te kunnen weerstaan. Een betreurenswaardig toekomstperspectief, 
te meer daar Engels het vakantiehome voor kinderen als een 
totaliteit vormgaf: zowel de drie stervormige gebouwen met hun 
sculpturale trappenpartijen als het meubilair werden door Engels 
getekend.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd een oeuvrecatalogus 
samengesteld door Mil De Kooning, in de reeks uitgaven van Vlees 
& Beton (nummer 26-27). De tentoonstelling “Lucien Engels” 
loopt van 23 november tot 28 januari in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.28.00).

DILLER+SCOFIDIO. Het Antichambres-programma van het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten toonde ongetwijfeld al 
meermaals interessante projecten. Deze keer slagen de Investments 
van Diller+Scofidio erin zich makkelijk te profileren tot een boeiende 
en niet van humor verstoken bespiegeling op het hoofdprogramma, 
dé ronduit zwakke “Kunst en Mode ’’-tentoonstelling. De twee 
architectuurdocenten Elisabeth Diller (Princeton) en Ricardo 
Scofidio (Cooper Union) realiseerden in het P.S.K. een viertal 
multi-mediale installaties. Twee ervan verwijzen expliciet naar de 
wijze waarop kleding met betekenissen wordt geladen. Het witte 
hemd vormt als gestandaardiseerd kledingstuk dat de beperkingen 
van sekse, leeftijd én sociale klasse overstijgt, het basismateriaal. In 
“Skin”, een op een paspop geprojecteerde video, doorprikken 
Diller+Scofidio de zogenaamde neutraliteit van het witte hemd 
door vier ‘typische’ witte hemdendragers tegenover elkaar uit te 
spelen. Het witte hemd draagt als Teeg teken’ heel wat meer 
diversiteit aan (sociale) betekenissen in zich dan zijn uniform
achtige verschijning laat vermoeden. In “Bad Press” wordt het 
kraaknet gesteven en gestreken witte hemd bekeken als een resul
taat van een gestandaardiseerde, Tayloriaanse visie op de huishoud
kunde: Ongewone lijnenpatronen, ontstaan als gevolg van een 
meticuleus doch ‘fout’ strijkproces, kietelen de conventies van de 
utilitaire esthetica, die ons alledaags gedrag beheerst. De twee 
andere installaties koppelen de belangstelling voor onbewuste 
maatschappelijke conventies los van de kleding- en modecontext. 
In “Food Chain ”, een fries met de geschematiseerde mannetjes en 
vrouwtjes waarmee men overal ter wereld toiletten aanduidt, wor
den erkende stereotiepen aangewend om seksuele modellen te 
classificeren. De meest indrukwekkende installatie is de inter
actieve video-creatie “Indigestion” waarin opnieuw stereotiepe 
personages binnen de context van een maaltijd tegenover elkaar 
kunnen worden geplaatst. Het videoscherm, dat samenvalt met het 
tafelblad, toont ons een film noir-achtig verhaaltje waarin mannen 
en vrouwen van verschillende sociale klassen worden geconfron
teerd. Nog tot 3 december in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Koningsstraat 10,1000 Brussel (02/507.84.66). (S.J.)

Fotografie
WERNER DAVID FEIST. Is amper 18 als hij zich in 1927 bij het 
Bauhaus in Dessau meldt. Hij bezoekt er onder meer de afdeling 
publiciteit, waar Walter Peterhans voor de fotografielessen instond. 
In ’ 30 verlaat Feist de school al, maar het kernachtige overzicht dat 
hier geboden wordt van zijn Bauhausfoto’ s, bewijst dat hij zijn tijd 
goed gebruikt heeft. Een knappe verzameling met zowel eigenzin
nige portretten, produktopnamen als experimentele fotografie. Al
weer- een ontdekking. “Werner David Feist - Fotografien am 
Bauhaus 1928-1930” loopt tot 30 november in het Bauhaus-Archiv/ 
Museum fur Gestaltung, KlingelhöferstraBe 14, 10785 Berlin 
(Tiergarten) (030/25.40.020). Bij deze tentoonstelling verscheen 
een beknopte catalogus met een tekst van Franz-Xaver Schlegel.

ANTHONY HERNANDEZ/ROBERT ADAMS. “What we 
bought: The New World” is een dezer dagen steeds actueler ogende 
reeks van 193 zwart-wit foto’s die de Amerikaanse fotograaf 
Robert Adams (°1937) tussen 1970-74 maakte over de niets ont
ziende uitbreiding van de stad Denver. Een serie die zonder meer als 
een prototype kan gezien worden voor de huidige fotografische 
preoccupatie met het ‘urbane landschap’ en het ‘alledaagse’. De 
reeks werd in Hannover onderwerp van een tentoonstelling en de 
uitgave van een indrukwekkend boek, naar aanleiding van de 
prestigieuze Duitse Fotografieprijs “Spectrum”. Een imposante 
internationale jury bekroonde dit jaar de meer dan dertigjarige

WILLY DE SAUTER
4 november tot 18 december

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

MIT UNTERSTÜTZUNG DES KURATORS DES ÖSTERREICHISCHEN BUNDESMINISTERS FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG UND KUNST, MARKUS BRÜDERLIN
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Mondriaan Stichting 
Stimuleringsfonds voor 
beeldende kunst, 
vormgeving en 
museale activiteiten.

De Mondriaan Stichting werkt in de regel voor 
rechtspersonen; we geven ondersteuning - en 
soms ook advies - aan instellingen, bedrijven 
en overheden zowel nationaal ais internatio
naal. Voor individuele kunstenaars/vormgevers 
bestaan er alleen mogelijkheden tot onder
steuning op het gebied van presentaties in 
het buitenland.

GALERIE FONS WELTERS

28 oktober - 26 november 1995

De Mondriaan Stichting is een nieuw 
cultuurfonds dat activiteiten op het terrein 
van beeldende kunst, vormgeving en musea 
ondersteunt en stimuleert. Het gaat onder
meer om opdrachten voor beeldende kunst, 
publikaties, manifestaties en om diverse 
museale en internationale activiteiten. 
Sinds 1994 wordt er hard gewerkt aan de 
vorming van een slagvaardige, stimulerende 
en rechtvaardige organisatie. Voor het werk 
van de Mondriaan Stichting is jaarlijks ruim 
21 miljqën gulden beschikbaar.

De Mondriaan Stichting ondersteunt bijzon
dere projecten die vernieuwend zijn, een 
voorbeeldwerking hebben en die anders 
nooit of zeer moeilijk van de grond gekomen 
zouden zijn. Een financiële bijdrage in zulke 
projecten betreft nooit het gehele bedrag dat 
voor een project noodzakelijk is. Een 
aanzienlijk deel van het benodigde geld 
moet de instelling zelf financieren of moet 
elders gevonden worden.

START
EXPOSITIE MET WERK VAN PAS 
AFGESTUDEERDE KUNSTENAARS

De Mondriaan Stichting kent diverse mogelijkheden voor financiële ondersteuning

• incidentele museale activiteiten
• aankopen beeldende kunst en vormgeving 

door kunstmusea
• opdrachten beeldende kunst en fotografie
» manifestaties en publikaties beeldende 

kunst en vormgeving
• internationale presentaties van Nederlandse 

beeldende kunst en vormgeving
• deelname aan internationale kunstbeurzen 

door Nederlandse galeries
• activiteitenprogramma's van kunstenaars

initiatieven
• beurzen voor kunsthistorisch onderzoek

Verder beheert de Mondriaan Stichting een 
tweetal lofts (geen ateliers) in New York 
waar kunstenaars, vormgevers of architecten 
kunnen verblijven als zij voor de presentatie 
van hun werk in New York moeten zijn.

Hoe kunt u een aanvraag doen

Geopend: dinsdag t/m zaterdag
13.00 -18.00 uur 
en op zondag 5 november

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

Als u van plan bent een aanvraag in te 
dienen bij de Mondriaan Stichting raden wij u 
aan telefonisch contact op te nemen. Wij 
kunnen u dan een algemene informatiefolder 
toesturen en eventueel de regeling welke op uw 
aanvraag van toepassing is. In de regelingen 
staan de criteria waaraan uw aanvraag moet 
voldoen. U moet minimaal drie maanden

voor aanvang van het project waarvoor u 
ondersteuning vraagt een aanvraag bij ons 
indienen. Wij raden u overigens aan om, 
voordat u een schriftelijke aanvraag indient, 
eerst een gesprek te voeren met één van 
onze projectmedewerkers (telefonisch of op 
ons kantoor).

Informatie

Voor meer informatie over het werk van de 
Mondriaan Stichting, en voor het opvragen 
van onze brochure en regelingen kunt u ons 
bellen. Het telefoonnummer is 020-676 2032. 
Ons adres is Jacob Obrechtstraat 56,1071 KN 
Amsterdam.

ART
COLOGNE
29. I n t e r n a t i o n a I e r 
Kunstmarkt
17.-19. November 1995

STAND 118

VLAAMS THEATER INSTITUUT
■

ART BOX
DEBAT: DE DINGEN OP TAFEL II 
De vrolijke wanhoop van het debat over 
(podium)kunst en maatschappij

Over nieuwe verhoudingen tussen het sociale, cultu

rele en artistieke veld. Wat is de maatschappelijke 

betekenis van de podiumkunst vandaag? De visie van 

enkele betrokken kunstenaars en opiniemakers. 

Veelspraak of tegenspraak?

29 november 1995 om 19u30 in het Lunatheater, Ie verd.

TENTOONSTELLING

Nikolai Makarov schilderijen 
Till Augustin sculpturen 

Annemie De Corte juwelen

Van 27 oktober tot en met 27 november 1 995.

Ma, Do, Vr, Za van 14 tot 19 uur, Zo van 11 tot 19 uur.

PUBLIKATIE: CITY OF CULTURES 
Een nieuw boek in de IJsbergreeks

Een boek over de relatie tussen theater en de 

interculturele omgeving in de grote steden. 

Met bijdragen van o.a. Peter Sellars, Norman Frisch, 

Michael Mc Millan, EverlymNicodemus.

Redactie Geert Opsomer • Verschijnt eind november

ART BOX

ART BQX - Westerlaan 17 - 8790 Waregem Belgi
f Afrit 5 ■ Waregem

N 382-
tel: 056/60 10 42 - fax: 056/61 46 89

KORTRUK

j VLAAMS
I THEATER

20 • De Witte Raaf 58 • november-december 1995



fotografische loopbaan van Adams. Tegelijk kon de laureaat een 
naar zijn mening veelbelovende “onbekende” fotograaf mee naar 
voor schuiven. Robert Adams koos voor Anthony Hernandez (Los 
Angeles, 01947), die “al jaren aan consequente beeldessays over 
onze samenleving werkt, uniek in de actuele Amerikaanse kunst”. 
Van Hernandez’ verontrustende kleurdocumenten over shelters, de 
zelfgebouwde tijdelijke schuilplaatsen van daklozen, kwam naar 
aanleiding van deze prijs eveneens een boek uit datje evenmin licht 
vergeet. Beide belangwekkende publikaties werden uitgegeven 
door het Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168-38.75), waar nog tot 19 november een tentoonstelling 
van beide laureaten te zien is. Vanaf 10 december tot 4 februari 
brengt Sprengel ‘‘Actual Photos” van Allan McCollum/Laurie 
Simmons.

ANGELA, GRAUERHOLZ, Sinds 1976 woont deze Duitse 
kunstenares in Canada. Van daaruit sijpelden hier pas vanaf de late 
jaren ’80 met mondjesmaat berichten en beelden door over haar 
indrukwekkende foto’s. Jan Hoet toonde een stukje van haar werk 
op Documenta, een aantal critici hadden het toen over “een van de 
weinige ontdekkingen”, een verademing. Het oeuvre van Angela 
Grauerholz staat hoe dan ook voor een soort tijdloze, trage vorm van 
fotografie. Met heel andere affiniteiten en ambities dan bijvoor
beeld de zakelijke, objectiverende beelden van haar voormalige 
landgenoten, de Bechers, Ruff, Struth, Gursky. Ze maakt zwart-wit 
beelden - vaak sepia getoned- op groot formaat. Haar motieven zijn 
eindeloos, met als enige constante: rust, geen lawaai. Lege ruimtes, 
een zonnebadend koppel, een bos, twee mannen in een bibliotheek, 
een blote voet tegen een gedrapeerde achtergrond, een spoorweg- 
berm, een waterspiegel. Het licht is steeds gedempt, diffuus, alle 
omtrekken vaag, onscherp, maar nooit onduidelijk. Grauerholz 
heeft niets te verbergen. Onscherpte is hier niet het tastbare, 
zichtbare bewijs van een vluchtig contact (ik had geen tijd om 
scherp te stellen) maar een zorgvuldige keuze en een uitspraak over 
de werkelijkheid (ik wil niet scherp stellen), omdat “la réalité des 
choses échappe à l’image” (André Rouillé). In het Kunst- 
verein Hannover, Sophienstrasse 2, 30159 Hannover (0511/ 
32.45.94), loopt deze door het Musée d’Art Contemporain van 
Montréal samengestelde tentoonstelling nog tot 19 november, van 
27 januari tot 24 maart is ze in het Kunsthaus van het Zwitserse Zug 
te zien en van 12 april tot 16 juni in het Musée des Beaux Arts, rue 
des Arènes 85, 39100 Dole (58482.6962).

OBSESSIES. “Obsessies. Van Wunderkammer tot Cyberspace” 
heet het voluit. Bas Vroege plakte dit thema op de zesde aflevering 
van de Foto Biënnale Enschede, een festival dat in zijn huidige 
profilering de toonaangevende ambities van wijlen de Rotterdamse 
Fotografiebiënnale lijkt te continueren. Dat betekent een stevig pak 
activiteiten zoals een colloquium (niet met virtuele, maar met echte 
sprekers), een portfolio- en tijdschriftenmarkt, het onvermijdelijke 
Cybercafe en een relatief verwerkbaar aantal tentoonstellingen. De 
hoofdtentoonstelling “Obsessies... ” in het Rijksmuseum Twenthe 
wil onder meer nagaan hoe fundamenteel de verschillen nu eigen
lijk zijn tussen geprinte foto’s (de fysische objecten uit 
deWunderkammer-situaüe) en de informatiestructuren die voort
komen uit nieuwe media als CD-ROM en Internet (de virtuele 
objecten uit de Cyberspace). Zoiets. Foto’s van bijvoorbeeld 
Nobuyoshi Araki, Florence Chevalier, Hans-Peter Feldmann, Joan 
Fontcuberta, John Divola,... zijn er te zien naast videowerk van 
Tony Oursler of de foto-installaties van Donigan Cumming of 
Julian Germain, een fax-installatie van Darko Fritz, interactieve 
installaties van Luc Courchesne, Graham Harwod of Lynn 
Hershman, CD-ROMS van George Legrady, Andy Cameron of een 
Website van Jane Prophet. Enzovoort. De stevige catalogus bevat 
essays van de Newyorkse fotohistoricus Timothy Druckrey en de 
Amsterdamse mediatheoreticus Arjen Mulder. De Foto Biënnale 
Enschede duurt tot 26 november, voor alle info kan ü terecht in de 
Lasondersingel 129, 7514 BP Enschede (053/4325812) of via 
e-mail fbe@knoware.nl.

ULAY. Een ‘nabeeld’ (retinal afterimage of photogene) is eigen
lijk een neurofysiologisch gegeven, dat bijvoorbeeld te maken kan 
hebben met vermoeidheid van de zenuwvezels van het oog. 
Nabeelden manifesteren zich als kleur-complementaire en ‘foto
negatieve’ visuele indrukken. Het zijn beelden die om zo te zeggen 
het geheugen van het oog zelf zichtbaar maken. Uitgaand van dit 
verschijnsel maakte Ulay - een naam die nog steeds als in een 
geconditioneerde reflex “& Abramovic ” oproept, de fotografische 
reeks “Die Wende/Berliner Nachbilder”. Ulay’s ‘nabeelden’ van 
bijvoorbeeld de imposante, historisch beladen machtsarchitectuur 
in Berlijn zijn nog tot 16 december te zien bij Art Affairs, Lijnbaan
gracht 316,1017 WZ Amsterdam (020-6206433). (E.É.)

Jo Spence/Terry Dennett

The History Lesson [Remodelling Photo History], Colonization, 1982

WOLFGANG TILLMANS. Op een doodgewone kleurenfilm uit 
de supermarkt pikt hij interieurs, stads- en landschappen allerhande 
mee, maar vooral toch mensen. Jonge, bleke, blote mensen. Zijn 
beelden duiken net zo goed op in mode- en muziekmagazines als in 
kunsttijdschriften of hangen in uiteenlopende constellaties en for
maten aan de muur van kunstgaleries. Tillmans is wellicht een van

Publikaties Fotografie kort

JO SPENCE/CULTURAL SNIPING. Haar visitekaartje gaf te 
lezen: “Jo Spence Photographer - available for divorces, funerals, 
illness, social injustice, scenes of domestic violence, explorations 
of sexuality and any joyful events”.
Jo Spence overleed aan kanker in 1992. Pas dit jaar verscheen een 
eerste publikatie die recht doet aan haar radicale en vernieuwende 
werk, vooral rond thema’s als het "familie-album", “gezondheid/ 
ziekte” en zelfs "foto-therapie". Medewerkster en vriendin Rosy 
Martin vat samen: hetwas Spence bedoeling om het persoonlijke en 
het politieke te verbinden, haar ‘subjectiviteit’ te gebruiken als 
focus om gegevens als klasse, geslacht, aftakeling aan de orde te 
stellen. Door zichzelf voluit in beeld te brengen, schoof Spence - al 
vele jaren terug - een heel ander concept van body politics naar 
voor: niet het ideale lichaam, maar het doorleefde, verouderende, en 
uiteindelijk (sinds de diagnose van haar borstkanker in 1982) ook 
doodzieke lichaam. Dat ze daarbij aan een aantal taboes raakte rond 
wat wel of niet getoond kan worden, was mooi meegenomen, maar 
niet de hoofdbekommernis. “I realize that I am a process”, schreef 
Jo Spence. Een uitspraak die ten dele ook het probleem aanraakt om 
haar werk te ‘plaatsen’ naar vorm, stijl of inhoud. Haar beelden en 
haar teksten over de betekenis van beelden, waren vooral erg 
praktisch gericht, op wat we nu en in de toekomst met foto’ s zouden 
kunnen aanvangen om “dingen te veranderen”. Foto’s hoorden 
voor haar niet thuis in een of andere kunsthistorische beweging of 
categorie, ze wilde fotografie gebruiken. Als een “cultureel sluip
schutter”.
"Cultural Sniping. The Art of Transgression” van en over Jo 
Spence verscheen recent bij Routledge, New Fetter Lane 11, 
London EC4P 4EE (071-583. 9855). (E.E.)

■ .Centre Georges Pompidou, Galerie 27 (Forum), 75191 Paris 
Cedex 04 (1/44.78.12.33): 190 fotogrammen van Laszlo Moholy- 
Nagy: tot 1 januari. Catalogus met studie van Herbert Molderings 
en Floris Neussüs.
■ Centre National de la Photographie, Hôtel S. de Rothschild, 11, 
rueBerryer, 75008 Paris (1/53.76.12.32): retrospectief August 
Sander en "Carnets Mexicains ”(1934 en 1964) van Henri Cartier- 
Bresson: tot 22 januari.
■ Renn Productions, Espace d’ Art Contemporain, rue de Lille 7, 
75007 Paris (1/42.60.22.99): Hiroshi Sugimoto: tot 24 februari.
■ Galerie Fernand Léger, Centre d’Art d'Ivry, avenue Georges 
Gosnat 93,94200 Ivry (1/49.60.25.06): Patrick Raynaud; "Futaie 
et Végétal” vanDeidi von Schaewen: tot 17 december.
• La Chaufferie, Galerie de l'Ecole des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, rue de la Manufacture des Tabacs 5, Strasbourg: 
“Mapplethorpe ma non troppo": tôt 9 december.
■ Museum Ludwig, BischofsgartenstraBe 1, 50667 Köln (221/ 
221.23.72): Mario Giacomelli: tôt 31 december.
■ Kunstmuseum Luzern, Robert-Ziind-Strasse 1, CH-6002 Luzern 
(041/23.10.24): Cindy Sherman: van 8 december tot februari.

de jongste fotografen die een boek kon maken in de fameuze 
Taschen-bestsellerreeks, waarin normaal alleen geconsacreerde en 
vooral dode kunstenaars worden opgenomen. Hij is een media- 
figuur en, zo leert de ervaring, die gaan meestal niet erg lang mee 
en hebben niet veel te vertellen. Of toch? Wolfgang Tillmans werd 
in 1968 in het Duitse Remscheid geboren, trok later naar Hamburg, 
woont en werkt nu in New York. Dat hij in no time een begrip werd, 
heeft ongetwijfeld te maken met de ongepolijste, recht voor zijn 
raap-stijl en de grenzeloze massa motieven. Letterlijk lles kan een 
foto van Tillmans worden. Van twee knackworsten in een pannetje 
tot de zingende gemeente op een evangelische kerkdag. Van het 
slagveld na een fuif tot een laaiend herfstbos. Portretten met 
voorbedachten rade naast sluipschutterwerk. Overbelicht, bewo
gen, onscherp. Je reinste dat-kan-ik-ook esthetiek. Nooit naar 
school geweest, zeker? Wolfgang Tillmans begon, net als die 
andere Newyorkse cultfiguur Nan Goldin, te fotograferen zonder 
de formele achtergrond van een fotografie-opleiding. Hij lummelde 
op het einde van de jaren ’80 naar eigen zeggen wat rond met 
beelden, maakte sequensen en combinaties, eerst met fotokopies, 
later met zelfgemaakte foto’s. Na een paar lokale Hamburgse 
mode- en lifestyle bladen, komen ook internationale magazines als 
i-D, Interview en The Face onder de indruk. Mooi meegenomen, 
vindt Tillmans, want uitgerekend dit soort “oppervlakkige”, maar 
wereldwijde publikaties biedt vandaag nóg de zeldzame mogelijk
heid om foto’s full-page en in volle glorie afgedrukt te krijgen. In 
die zin zijn “mode en lifestyle” voor Tillmans slechtss een alibi om 
als kunstenaar zijn kijk op de wereld kwijt te raken. Tegelijk is zijn 
tijdschriftenwerk volgens hem een strategie om ook buiten het 
kunstmilieu door te dringen. Om ook een “andere” omgang met 
beelden te laten meespelen. Zegt Tillmans: “Aan de redactietafel 
van zo’n magazine wordt mét een foto zorgvuldig omgegaan, hij 
wordt er gezien als een heel specifiek, heel bewust gemaakt beeld. 
Daar worden nooit de vragen gesteld die in de kunstcontext steeds 
weer rondspoken: of het een snapshot is of niet, of het geënsceneerd 
werd of niet of er een concept achter zit of niet en of het eventueel 
kunst is of niet.” Eigenlijkjjrobeert Tillmans aande beperkingen 
van beide "discours" (magazine én Ernst)" te" ontkomen om zo» 
“ruimte te geven aan ‘complexiteit’, zodat niet enkel verbanden 
kunnen gelegd worden met het ambigue karakter van gedachten
constructies als cultuur, identiteit, seksualiteit, enzovoort” maar 
oók met de wijze waarop wij onszelf daarin een plaats geven. 
“Wellicht de grootste kick die ik uit mijn werk haal”, zegt Tillmans, 
“heeft te maken met die ongelooflijke mogelijkheid van de mens 
om totaal contradictorische dingen toch samen te puzzelen tot ‘zijn’ 
leven”.
Of Tillmans’ hele oeuvre de “tijd” zal dóórstaan betwijfel ik, maar 
hij krijgt vooralsnog mijn voordeel van de twijfel. Door de dyna
mische tentoonstellingsruimte Portikus in Frankfurt werd in 
oktober naar aanleiding van een Tillmanstentoonstelling een cata
logus uitgegeven,waarin tussen een accuraat interview van Neville 
Wakefield, een katern met foto’s gevat zit, die eveneens in de 
septembereditie van het muziektijdschrift “Spex" werd opgeno
men. Verkrijgbaar viaPortikus, Schone Aussicht2,60311 Frankfurt 
am Main (069/60.50.08.37), tot 3 december loopt daar nog een 
tentoonstelling van de intrigerende Oekraïnse fotograaf Boris 
Mihailov. (E.E.)

Yves De Smet
1994 - 1995

The path is the goal - II & III
20 november - 10 december 1995

HUIZE SINT-JACOBUS
Provenierstersstraat 11
B-9000 GENT
Tel. 09/223 30 98

dagelijks open van 12 tot 24 uur
op zon- en feestdagen van 11 tot 24 uur 
niet op dinsdag

GALERIE LABO ART
Steenweg 289 
B-9810 EKE 

Tel. 09/385 46 35

open op maandag en dinsdag van 17 tot 19 uur 
op woensdag van 15 tot 19 uur 

op zondag van 11 tot 17 uur 
niet van donderdag tot zaterdag
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haags centrum voor beeldende kunst DE PONT

spui 1 93-1 95
Werk van o.a. Raoul De Keyser,

Mark Manders.........
26 oktober - 26 november

beeldende kunst in relatie tm 12 november 1995

tot stad en openbaarheid

di tm za 12-17 uur
Noritoshi Hirakawa 

30 november - 22 december

5 december tm 10 februari 1996 

gesloten van 24 december tm 1 januari

Dennis Adams

Luc Tuymans
tm 1 4 januari 1996

nieuwe installatie

nog tm 18 nov

Marin Kasimir Reinoud van Vught
panorama in het stadhuis, installatie tm 7 januari 1 996

studio 3, spuiplein
de bovenkamer, lezing deTuin van Pjotr Muller
woensdag 15 november 20 uur

Jouke Kleerebezem
over kunst en digitale communicatie

tm augustus 1 996

stroom hcbk, spui 193-195

2511 bn den haag

Zeno X Gallery
Leopold de Waelplaats 16

B-2000 Antwerpen 
Tel. 03/216.16.26

tel 070 3658985, fax 3617962

DE PONT
W i I h e I m i n ap ar k 1 Tilburg 
dagelijks open 11 - 17 uur 

maandag gesloten
25 dec. en 1 jan. gesloten

galerij c. de vos

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

Philip Aguirre Y Otegui
04/11/95- 17/12/95

KLAAS D’HONDT
lea van heek
12 november -10 december 1995

[Signaturen]

vanche
PATRICK VERLAAK 
carlos cornelis
7 januari - 4 februari 1996

PROLOGUES

van 20 november tot 15 december 1995

van maandag tot vrijdag van 9 tot 16u30

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

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

11.00 - 13.00 H / 15.00 - 19.00 H

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

K
G

d
Departement Audiovisuele en
Beeldende Kunst (campus Sint-Lucas)

Sint-Jozefstraat 35 2018 Antwerpen
T 03/231 22 86 • F 03/231 98 78

FAX 050 / 61.41.34-TEL ANTWERP 03 / 321.34.71
SINT-LUCASPASSAGE
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Beeld/Scherm

AKERMAN. “D’Est, au bord de la fiction” (1994) is de eerste 
multi-media installatie van cinéaste Chantal Akerman. Thema: de 
eenmaking van Europa. Drie onderdelen staan in drie in mekaar 
overlopende ruimten van het Jeu de Paume opgesteld. Zaal één 
biedt de integrale projectie van haar film "D‘Est"(1993), een 
verslag van een reis die Akerman ondernam naar Oost-Europa. 
Bevreemdende beelden van wachtende mensen, tijdens de herfst en 
de winter gefilmd in Duitsland, Polen en Rusland. Nu eens samen, 
zij het op een afgemeten afstand van elkaar, meestal alleen. Wach
tend bij een telefooncabine, een lift, wachtend op iets... We zien 
stationshallen, keukens, woonkamers, waar men in afwachting 
piano speelt, eten bereidt, koffie drinkt, een sigaret rookt. In de 
tweede zaal staan 24 monitoren op sokkels, in acht groepen van drie. 
Deze drieluiken tonen telkens korte fragmenten van drie minuten, 
micro-opnamen uit de film, op een niet onwillekeurige manier 
samengebracht. De bewegingen in de statische TV-kasten zijn 
wonderlijk om zien, laten heel sterk aanvoelen wat film in wezen is: 
de fascinatie voor een bewegend beeld.
Er is de statische camera die het bewegende beeld in het kader 
registreert of de bewegende, de volgende, onderzoekende camera 
die een beweging schaduwt of langs een statisch beeld glijdt. 
Akerman filmt langdurig stilstaande beelden (tableaux-vivants) en 
maakt langdurige opnamen van diverse bewegingen . Doorgaans 
banale activiteiten als een brood snijden, een cello bespelen (meestal 
opgenomen in real time, zoals in haar meesterwerk “Jeanne 
Dielman”'). Magnifiek is hier de scène waarin de camera voorbij 
een groep wachtende mensen glijdt en een wandelende jongen plots 
de camera opmerkt, even stilstaat terwijl de camera verder horizon
taal naar links beweegt en de jongen bijna uit het kader verdwijnt 
(om later opnieuw tussen een groep wachtenden te verschijnen, 
halsstarrig de camera negerend).
Een 25ste scherm staat in de kleinste ruimte, die qua opstelling en 
sfeer bijna sacraal oogt. Deze monitor wordt geflankeerd door twee 
luidsprekers, vóór “het altaar” bevindt zich één zitbank. Op het 
scherm passeren enkel sterk uitvergrote grofkorrelige opnamen, 
voornamelijk nachtopnamen. Men ziet bijna niks meer. Men hoort 
Akerman een tekst voorlezen over het tweede gebod: “Men zal geen 
beelden verafgoden”. “Ik doe het toch”, zegt ze,’’omdat mijn 
beelden iets te vertellen hebben, maar dat is geen verafgoding. In 
mijn film heb ik geen mythische actrice, geen gouden kalf dat 
aanbeden wordt.” Het woord, de tekst primeert in dit deel van de 
installatie. De stem van Akerman vertelt over het ontstaan van het 
project. Ze leest voor uit haar synopsis van "D’Est”, afgewisseld 
met de Hebreeuwse versie van de Exodus uit het Oude Testament. 
Het Joodse verbod “om de wereld af te beelden en het onmogelijke 
beeld van de holocaust” raken met elkaar verbonden.
“Om een film te maken moetje altijd eerst schrijven”, zegt Chantal 
Akerman. De installatie “D’Est, au bord de la fiction ” heeft in die 
zin een deconstructieve opbouw. Men begint bij het einde, het 
afgewerkte produkt en men eindigt bij de oorsprong, de tekst.
Deze opmerkelijke installatie blijft nog tot 26 november in het Jeu 
de Paume, Place de la Concorde, 75001 Paris (1/47.03.12.50) en 
verhuist dan naar het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten, van 15 
december tot 21 januari.

VIDEO-SKULPTUR IN DEUTSCHLAND SEIT 1963. Het 
World Wide Video Centre in Den Haag toont in samenwerking met 
het Institut für Auslandsbeziehungen en het Goethe-Institut tot 2 

december een overzicht van in Duitsland tot stand gekomen video
kunst vanaf 1963 tot 1994. De formulering “in Deutschland” werd 
bewust gekozen om ook buitenlandse kunstenaars, die zich in 
Duitsland met deze kunstvorm hebben ingelaten, te kunnen presen
teren. De tentoonstelling omvat 18 video-sculpturen en 42 werken 
op papier en omspant vier generaties kunstenaars. Beginnend bij de 
vaders van de Videokunst, Nam June Paik en Wolf Vostell, over de 
midden-generatie waaronder Ulrike Rosenbach, Jeffrey Shaw, 
Klaus vom Bruch, de jongere generatie met al minder bekende 
namen als Dieter Kiessling en Jean-François Guiton tot de jongste 
generatie, twee pas afgestudeerden aan de Hogescholen voor de 
Media, Anna Anders en Birgit Brenner. Het World Wide Video 
Centre vindt u aan het Spui 189,2511BN Den Haag (070/3644805).

DEAF’95. Van 21 tot 26 november vindt in Rotterdam opnieuw 
DEAF plaats, het Dutch Electronic Art Festival, een jaarlijks 
gebeuren voor kunst in relatie tot technologie. “Interfacing 
realities "is dit jaar het thema. Centraal staat hierbij de interface 
(letterlijk het grensvlak) tussen computerkunst, beeldende kunst, 
robotica, medische industrie en virtual reality. Er zijn alvast de 
nodige interactieve installaties te zien. Zo wordt in Paul McCarthy’ s 
“Pinocchio Pipenose Householddilemma’’ het publiek uitgeno
digd om een pinokkiopak aan te trekken met een rood-gele tuin
broek, enorme plastic schoenen en een masker met een lange pijp 
als neus. Gehuld in deze low-tech interface ziet het publiek hoe een 
andere Pinokkio - McCarthy zelf - zich op een video besmeurt met 
ketchup en chocoladepasta. Verder is er de - ondertussen op elk 
videofestival aanwezige - CD-Rom- en CD-I-afdeling en zijn er 
performances waaronder de interactieve performance (!) van ex- 
Fura del Baus-leider M. Antunez Roca, waarbij het publiek het 
lichaam van de kunstenaar via computer kan manipuleren. Voor 
meer info: V2-Organisatie, Postbus 19049, 3001 BA Rotterdam 
(010/4128562), e-mail: v2@v2.nl.

AKASHIC WEEK-END. Onder de titel “Akashic Week-end” 
organiseert Plateau op zaterdag 16 en zondag 17 december een 
weekend rond “the occult power of poetry, photography, video and 
music”. De Akashic Foundation is een recent opgerichte organisa
tie, met onder de leden schrijvers als Paul Bowles, Gerard Malanga 
en Judith Malina, met als bedoeling het werk te promoten van 
alternatieve kunstenaars die begaan zijn met het occulte. Edith 
Doove en Philippe Franck brengen er alvast een paar samen in 
Brussel. Het video-onderdeel is gewijd aan het Belgische duo 
Hanzel en Gretzel en omvat onder meer de première van hun video- 
installatie “Burroughs Vertical? ” en van de video-tape “Curfew”. 
Plateau, Herderstraat 30,1050 Brussel (02/514.52.07). (F.D.K.)

DANIEL REEVES. In de kiem smoren, heet zoiets. Raakte Filip 
De Keyser net op kruissnelheid met zijn video-programmatie voor 
het.Gentse Nieuwpoort, of het hele project wordt al getorpedeerd. 
Na ait seizoen is het afgelopen. Wegens geen plaats in het nieuwe 
beleid, dat vanaf najaar 1996 gestalte moet krijgen. Jammer. Een 
van de uitwuivers van Nieuwpoorts korte flirt met video is Dan 
Reeves. “Om een volwassene te begrijpen moet je hem of haar 
proberen terug te zien als kind”, is één van de onderliggende 
thema’s in de recente tape “Obsessive Becoming” van deze Ame
rikaanse videast. Hij putte zijn materiaal uit diverse 16mm films en 
oude foto’s van familieleden en puzzelde een ontroerend portret 
samen overeen verstoorde kindertijd. De kracht van deze tape is dat 
Reeves zijn blessures verwerkt door aan zijn strikt persoonlijke 
verhaal een universele dimensie te verlenen. Het gebruik van de 
morphing-techniek waarbij we de gezichten van diverse familiele-

Publikaties kort

■ Edouard Boubat, “Carnets d’Amérique", Editions Complexe, 
Brussel, 1995.
• Mare Holthof, “De digitale badstad - Over media en cultuur”. 
Van Halewyck/De Balie, Leuven, 1995.
■ Johan Pas (cd.), “Nature morte? - Kunst, natuur & biotoop”. 
Stichting Leefmilieu/Ludion, Gent, 1995.
■ “Ettore Spaletti”, tent, cat., MUHKA, Antwerpen, 1995.
• Ltik Lambrecht (ed.), “Dialogues”, Provinciaal Museum, 
Hasselt, 1995.
■ Patricia Morrisroe, “Robert Mapplethorpe. De biografie.”. 
Uitgeverij Contact, 1995.
■ Geert Bekaert, “Hedendaagse architectuur in België", Lannoo, 
Tielt, 1995.
■ Christa Schneider, “Cindy Sherman. History Portraits. Die 
Wiedergeburt desGemaldesnachdem Ende derMalerei”, Schirmer/ 
Mosel, 1995.
■ “Gerhard Richter - Painting in the Nineties”, tent. cat.. A. 
D'Offay, London, 1995.
■ “Das Abenieuer der Malerei/A journey into the Arts of the 
90s”, Tertium.1995.
■ Andy Goldsworthy, “Stone ”, Viking, 1995.
• “Hiroshi Sugimoto. Time Exposed"', Edition Hansjörg Mayer/ 
Thames & Hudson, 1995.
■ “Beat Streuli; le quartier St-Jean, Châteauroux, le quartier de 
La Chancellerie, Borges”, Ed. ZYX, Orléans, 1995.
■ “Féminin/Masculin - Le sexe de l’art”, tent, cat.. Centre 
Pompidou, Paris, 1995.
■ Annette Messager, “Faire Parade 1971/1995", tent, cat., Paris 
Musées, 1995.
■ Louise Bourgeois, “No Trespassing ”, tent cat., Paris Musées, 
1995.
■ Hans Haacke, “Obra Social”, Caja, Barcelona, 1995.
■ Lawrence Weiner, “In the Stream”, tent, cat., IVAM, 1995.
■ “Sammlung Marzona ”, Museum Moderne Kunst Wien, 1995.

den in verschillende levensstadia in mekaar zien overvloeien, 
gecombineerd met Reeves’ eigen poezië en muziek van onder meer 
Paul Giger, Arvo Part en Tom Waits zorgt voor sterke momenten. 
Deze tape is samen met een vroeger werk “Ganapati/A Spirit in the 
Bush” op maandag 13 november om 20.30 uur in het Gentse 
Nieuwpoortteater te zien. Nadien nog in Limelight Kortrijk (17/11) 
en Monty Antwerpen (21/11). Info: Nieuwpoortteater, Nieuw
poort 35,9000 Gent (09/223.00.00).(E.E.)

Coördinatie: Etienne Wynants
Medewerkers: Filip De Keyser, Erik Eelbode, Steven Jacobs

Jan Vercruysse

Labyrinth & Pleasure Gardens
8 ONTWERPEN OP PAPIER

VERSCHIJNT DE lÓDE OKTOBER BIJ YVES GEVAERT, UITGEVER
VINKSTRAAT 160, 1170 BRUSSEL
TEL. EN FAX: 32-2-660 23 72

MM T h o m as Grünfeld

V,november t/m 23 december 1995
Galerie Ardi Poels Lage Barakken 31 A 6221CH Maastricht NL 

41-3255328 Fax {' 1 1)43-3261107 Open woensdag i/m zaterdag I :

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

architectuur en tuinarchitectuur, design, graphie design en typografie.

telefoon 09/223.57.94 • fax 09/233.31.73 
open 10-12u30 13u30-18u30 (niet op zondag)

DIRK MARTENS 
TORSTEN HAAKE-BRANDT 

HANNEKE WESTEN

PETER KANTELBERG

TIN JACOBS

Paul van Emmerick 
Contemporary 
& Emerging Art 

Multiples, prints, photographs

presentatie: do. 17 nov. 20.00 uur 
17 november t/m 10 december

presentatie: vr. 16 nov. 19.00 uur 
16 november t/m 10 december

BREDA LOKAAL
ANTWERPEN

Artschwager 
Buren 
Goldin 
Holzer 
Kirkeby 
Lewitt 
Prince 
Smith

Barney 
Galle 
Graham 
Kabakov 
Knoebel 
Longo 
Salle 
Spero

BIJI 
Celmlns 

Green 
Kelley 
Koons 

McCarthy 
Schütte 

Tiravanija

Bloom 
Fabre 

Herold 
Kippenberger

Lawler 
Nauman 
Sherman

Wool

Kloosterlaan 138

(NL)4811 EE Breda 
Tel: 31 (0)76 5141928
Fax: 31 (0)76 5207124

open: do. t/m zo.
13.00 tot 17.00 uur 

(Breda & Antwerpen) 01 Verbrande Entrepotstraat 9 

(8) 2000 Antwerpen 
Tel/Fax: 32 (0)3 2388166

118, Markgravelei 2018 Antwerp Belgium 
phone/fax 32/3/237.61.08 (byapp.) 

HRA 00310412 CERA 734-4290705-16 BE 505537868
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Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

LABO ART

PRESENTEERT

VAN
19 NOVEMBER 

TOT
10 DECEMBER

THE PATH IS THE GOAL - III

YVES DE SMET

Tentoonstelling

Chinese jade en rolschilderingen 
uit de Dongxi-verzameling

-(

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.

VAN
17 DECEMBER 

TOT
31 JANUARI

WINTERSALON

DOMINIQUE AMPE 
PIERRE COURTOIS 
JOHAN CLARYSSE 

JOHN QUIVRON

LABO ART vzw 
Steenweg 289 

9810 Eke 
09 / 385 46 35

vrij toegankelijk iedere

»
0

Hanger, nefriet, I. 5,8 cm 
Oostelijke Zhoudynastle, Stljdende Staten 

5de tot 4de eeuw v. Chr.

Galerij van de Kredietbank
Grote Markt 19, Brussel 

25/10 - 17/12/1995

KUNSTIIHUS

zondag 
maandag 
dinsdag 
woensdag

van 11 h. tot 17h. 
van 17h. tot 19h. 
van 17h. tot 19h. 
van 15h. tot 19h.

op afspraak

WI WAT MINDER, U WAT MEER.
Voor meer info : 02/216 00 80. U vraagt naar Inge.

VIJF I I JAAR
GALERIJ DE WITTE BEER
Witte Beerstraat 7, 8200 Brugge Sint-Andries

KUS
4 NOVEfViEK - HDECEAMÏEK 95

een artistieke kus van
HERMAN BAERT - YVES BEAUMONT 
IGNACE BERNOLET - JEAN BILQUIN 

FILIP BISSCHOP - FRED BOFFIN 
JEROEN BOUDENS - PIETER BOUDENS 

PIA BURRICK - GRETA BUYSSE 
MARCEL CARDON - BRIGITTE CLAEYS 
JOHAN CLARYSSE - ALBERT DANIELS 
FRANK DECQ - ERIK DEJONCKHEERE 

ENK DE KRAMER - GUIDO DOBBELAERE
STRATOS - WILLO GONNISSEN 
ROEL GOUSSEY - HERR SEELE 

LIEF JANSEN - PETER JONCKHEERE 
KNUT KERSSÉ - NICO LANNOO 

GILBERT LENS - MARLEEN MATTHYS 
O-SEKOER - PATRICK STORMS 

MICHEL THUNS - CAMIEL VAN BREEDAM 
ERIC VAN DE PITTE - BART VANDEVIJVERE 

HANS VAN HEIRSEELE - ROGER VANSEVENANT 
YVES VELTER - RIA VERHAEGHE 

GODFRIED VERVISCH - CHRIS WUYTACK

GALERIE
WILLIAM WALTERS

11/11/95 tot 10/12/95

BEN SNAUWAERT

16/12/95 tot 21/01/96

«WERKEN OP PAPIER”

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

ANTWERPSE HEIRWEG 5
9968 OOSTEEKLO

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

BASSEVELDE ASSENEDE

van dinsdag tot zondag van 11 tot 18 uur 
(‘s maandags gesloten) 

vrije toegang

diart
Vrijheidsplein 1,9160 Lokeren 
tel en fax 09/348 06 42

Van 22 oktober tot 25 november '95

YVES 
BEAUMONT
Schilderijen en tekeningen

Van 10 december '95 tot 14 januari '96

JOEL 
DE RORE
Schilderijen en tekeningen

DE GALERIJ IS VRIJ TOEGANKELIJK 
op zaterdag 4, 11, 18, 25 november & 2, 9, 16 december 
op zondag 5, 12, 19, 26 november & 3, 10, 17 december 

van 15 tot 18 uur en altijd ook op afspraak 
telefoon (050) 31 14 05 of 34 36 89

KNOKKE
40 KM

EEKLO 
12 KM

OOSTEEKL

ANTWERPEN 
y 48 KM

ERTVELDE
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GALERIE WW a 

(D ABDIJSTRAAT 3 KM 

(2) 5
I GENT 
114 KM

Open
dinsdag, woendag, donderdag : 14-19 uur
vrijdag en zaterdag : 10-18 uur
vanaf 10 december ook open op zondag : 14 -18 uur



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/l 10 Ntl) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen (750 Bef/40 Nfl). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 
63 31 38 452 van Kredietbank Nederland. De opname in de agenda betreft 
de naam van de instelling, het adres, het telefoonnummer en de openings
uren. De gegevens'(de titel van de tentoonstelling(en), de naam van de 
kunstenaar(s) 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

Aalst

■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 106-108 - 9300Aalst <£>053/71.06.46- vr-w 14u30-18u
Dario Urzay - schilderijen [11/11 tot 24/12]
■ Galerie Path
Leo De Bethunelaan 59 - 9300Aalst <D053/77.22.97- vr 15u-18u na-w 14u- 
18u
Gisela Kleinlein - sculpturen, werk op papier [tot 17/12]
■ Galerij C. De Vos
Oude Gentbaan 295 - 9300Aalst <£)053/78.86.80- do-w 14u-18u zo 10u30-
13u30
Klaas D’Hondt, Lea Van Heek [12/11 tot 10/12]
■ Kultureel Centrum De Werf
Molenstraat51 - 9300Aalst <0053/76.13.11 -di-vrl0u-12uza-zo 14u-17u
“De kleren maken ROCOCO” [18/11 tot 30/12]

Antwerpen

■ ‘t Elzenveld vzw
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000Antwerpen © ^3/223.56.10 -
Bruno Dyckmans [tot 26/11]
■ Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven
Minderbmedersstraat 22 - 2000Antwerpen <003/232.55.80- di-za 10u-17u
“Alfred Ost (1884-1945), tekenaar en illustrator" [tot 13/1]
■ Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen <003/234.21.60 - do-w 14u-18u
Jan De Winter - schilderijen, tekeningen [tot 26/11]
■ Contemporary & Emerging Art
Markgravelei 118- 2018 Antwerpen <003/237.61.08 - Op afspraak
“Multiples, prints, photographs” - Daniel Buren, Guillaume Bijl, Nan Goldin...
■ Dagmar De Pooter Art Gallery
Lange Leemstraat 19 - 2018 Antwerpen <003/227.32.37- do-w 14u-18u
David Claerbout [tot 19/11]
David Suis [24/11 tot 24/12]
■ Galerie Annette De Keyser
Géneraal Belliardstraat 19 - 2000Antwerpen <003/231.90.56 - wo-w 14u-18u
Jean-Marie Bijtebier [9/11 tot 23/12]
■ Galerie Annick Ketele
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen <003/248.72.95 - wo-w 14u-18u
Sven‘t Jole [26/10 tot -/11]

■ Galerie HET heeft geen naam
Cobdenstraat34 - 2018Antwerpen <003/239.35.29 - vr-w 13u30-l 7u30
Accrochage [tot 19/11]
Guy Van De Vijver - schilderijen, gouaches [24/11 tot 22/12]
■ Galerie Jos Jamar
Verlatstraat 12-2000Antwerpen <003/238.68.75 - wo-w 14u-18u
Daniel Faust - fotografie [tot -/11]
“American pop art” [tot 2/12]
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen <003/232.84.28 - (B-w 10u-16u45
“In de geest van Fluxus, 1962 -1978” [tot 28/1]
■ I.C.C.
Meir50 - 2000Antwerpen <003/226.03.06-di-w 10u-17u
“Antoon De Clerck en het hyperrealisme" [tot 10/12]
■ Jordaenshuis
Reyndersstraat6 - 2000Antwerpen <003/232.84.28 - wo-w 10u-16u45
Ivo Toreman [tot 12/11]
Giles Thomas [17/11 tot 17/12]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen <003/238.40.34 - ma-vr llu-13u
14u-Ï8u
Renaat Hertens - schilderijen [3/11 tot 27/11]
Bob Van Damme - schilderijen [1/12 tot 28/12]
■ Lokaal 01
Verbrande Entrepotstraat 9 - 2000Antwerpen <003/238.81.66- do-w 13u-17u
Peter Kantelberg, Tin Jacobs [16/11 tot 10/12]

■ MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen <003/238.59.60 - di-w 10u-17u
Bemd Lohaus/Toet toet!” - John Körmeling [ 18/11 tot 14/1]
■ Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
Groenplaats - 2000Antwerpen <003/231.30.33 - ma-vr 10u-18u za 10u-I5u 
18u-21u w 13u-16u
“Vlaanderen en Castilië Y Leon, op de drempel van Europa” [tot 10712]
■ Provinciaal Museum voor Fotografie
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen <003/216.22.11 -
“Palmen en tempels”/Tomas Thys/”Het beest verbeeld” [tot 19/11]
Paul Huf/Freya Maes/”Filmaffiches J. T’Felt" [24/11 tot 28/1 ]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplein 16 - 2000Antwerpen <003/216.16.26 - wo-w 14u-
I8u
Accrochage - Raoul De Keyser, Mark Manders... [tot 26/11]
Noritoshi Hirakawa [30/11 tot 22/12]
■ Campo & Campo
Grotesteenweg 19/21 - 2600 Berchem <003/218.47.77 - ma-w 10u-12u3014u- 
18u
Wintersalon [9 tot 25/11]
“Kunst voor iedere beurs” [8 tot 23/12]
■ Cultureel Centrum Berchem
Driekoningenstraat 126 - 2600Berchem <003/239.59.08 - di-w 10u-17u 
“Polygon” - Valery Bezriadine, Alexander Fonine, Eugène Gor... [11/11 tot 
17/12]

Bellegem

•Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Bellegem <0056/21.65.65 - vr-ma 15u-19u
Diena De Loose, de Saedeleer, Jan Dumortier - schilderijen, keramiek, juwelen 
[12/11 tot 18/12]

Bredene

■ Kultureel Centrum Anto Diez
Bosduivestraat 22 - 8450 Bredene <0059/32.13.28 - wo-w 15u-19u
Carlos Roesbeke - schilderijen [tot 19/11]
Sol Michiels - schilderijen [25/11 tot 17/12]

Brugge

■ Galerie De Witte Beer
Witte Beerstraat 7 - 8200Brugge St.-Andries <0050/31.14.05 - w-W 15u-18u 
“De kus” - Herman Baert, Yves Beaumont, Ignace Bernolet, Jean Bilquin... [4/ 
11 tot 17/12]

Brussel

•APPBXL
Fontainasplein 22 -1000Brussel <002/502.87.93 - enkel op afspraak
Heimo Zobernig [17/11 tot 31/12]

■Bibliotheca Wittockiana
Bemelstraat21-23 -1150Brussel <002/770.53.33 - di-w 10u-17u
“Franse boekbinders en versierde boekbanden tijdens de romantiek” [tot 20/1]
■ Centre d’Art Contemporain
Nerviërslaan 63 -1040 Brussel <002/735.66.49 - ma-vr 10u-13u 14u-17u w 
13u-18u
Philippe De Gobert [tot 16/12]
■ Cultureel Centrum Brussel
OudeSt-Nikolaaskerk - St.-Nikolaasplein 5 -1120Brussel <002/262.04.33 - di
do w-w 15u-18u
Myriam Paridaens - beeldhouwwerk [tot 26/11]
Openluchttentoonstelling - Frans Claes, Patrick Crombé, Mare Decker,... [tot 
30/11]
“Crea 95” - volkskunst [15/12 tot 14/1]
■ Cultureel Centrum Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat54 -1190 Brussel <002/347.16.86 - ma-vr 12u-19uw 11 u- 
18u
Piet Pollet, Steven Fillet - schilderijen, sculpturen [22/11 tot 20/12]
■ Espace Photographique Contretype Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel <002/538.42.20 - di-w 13u-18u
Andréas Müller-Pöhle [9/11 tot 17/12]
■ Fondation pour l'architecture
Kluisstraat 55 -1050Brussel <002/649.02.59 - ma-vr 12u30-19u w-W Uu- 
19u
“The act of seeing (urban space) taking a distance” - Gosbert Adler, Eugène
Atget, Joachim Brohm... - fotografie [tot 12/11]
“Europese prijs voorde wederopbouw van de stad, 1995” [tot 12/11]
• Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel <002/735.52.12 - di-vr 14u-19u
“2 N” - Nick Howey, Noelle Koning - schilderijen [tot 24/11]
Lucio Fontana [30/11 tot 26/1 ]
■ Galerie Guy Ledune
Edmond Picardstraat20 -1060Brussel <002/346.52.73 - do-w 14u-18u30
Art Cologne [11 tot 19/11]
“Mots et concepts” - Alighiero E Boetti, Ben, Joseph Kosuth, Dan Graham... 
[tot 13/1]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 185 -1060Brussel <002/537.81.36 - wo-w 14u30-19u
Tristan Cassamayor, William Sagna - sculpturen, schilderijen [tot 25/11]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat 35 -1050Brussel <002/538.08.18 - di-w 14u-19u
Art Cologne [11 tot 19/11]
“Le peintre et ses commanditaires” - Yan Pei Ming [-/l 1 tot -/12]

■ Galerie Synthèse
Ernest AHardstraat 24 -1000 Brussel <002/514.40.55 - wo-vr 14u30-18u w 
llu-18u
Martin Müller-Reinhart - grafiek [23/11 tot 23/12]
■ Galerie Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 8 -1050Brussel <002/646.63.30 -di-w 12u-18u
“Only a moment or two of brutal madness” - Juliâo Sarmento - schilderijen [tot 
9/12]
Dianne Hagen, Gert Verhoeven [14/12 tot 17/2]
■ Galerij van de Kredietbank
Grote Markt 19 -1000 Brussel <002/517.56.71 -di-w llu-18u
“Chinese jade en rolschilderingen uit de Dongxi-verzameling" [tot 17/12]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel <002/511.90.84 - di-vr 13u-19u w-w 
10u-17u
“Marcel Mariën (1920-1993), beeldstormer beeldvormer” [tot 3/12] 
■ Kabinet van Hedendaagse Kunst vzw
Emest AHardstraat47-1000Brussel <002/512.88.28 - do-vr 16u-20u w 14u- 
18u
Mathieu Weemaels [tot 30/12]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1040Brussel <002/741.73.08 - di-w lQu-17u
“Fluwelen rijkdom, fluweel van de renaissance tot heden” [tot 9/6]
“Netsuke, Japan in een notedop” [tot 15/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel <002/508.32.11-di-w 10u-12u 13u- 
17u
“Emile Claus, lichtspelingen op de Theems” [tot 26/11] 
“Divertimento, muziek in de beeldende kunsf ’ [19/12 tot 17/3]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel <002/226.12.11 - di-do w-w llu-18u vr II u- 
21u
“A cœur ouvert” - Stéphane Schollaert, François Vidal - fotografie [24/11 tot 
17/12]
Henri Michaux - schilderijen [tot 17/12]
■ Museum voor Moderne Kunst
Koningsplein 1-2 -1000Brussel <002/508.32.11 - di-w 10u-13u 14u-17u 
“Brussel kunstenaarskolonie, Nederlandse schilders 1850-1890” [tot 10/12] 
“Louis Scutenaire - Irène Hamoir en hun vrienden” [tot 22/12] 
■ Paleis voor Schone Kunsten
Koningsstraat 10 -1000Brussel <002/507.84.66 - di-w 10u-19u30
“Investments” - Diller & Scofidio [tot 3/12]
“Kunst en Mode van de jaren ’60 tot heden” [tot 7/1]
“Bordering on fiction, Chantal Akermans D’Est’ - Antichambre [tot 21/1]
■ Plateau
Herdersstraat30 -1050Brussel <002/514.54.92 - op afspraak
Thomas Mistiaen [tot 3/12]
“An akashic weekend with Hanzel & Gretzel" [15 tôt 17/12]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 70 -1210Brussel <002/218.71.19 - ma-vr 9u-17u w 13u- 
17u
“Naakt” - schilderijen, installaties [17/11 tot 23/12]
■ Trefcentrum De Zeyp
Van Overbekelaan 164-1080 Brussel <002/428.37.38 - ma-vr 9u-18u
Luc Van Lent [tot 12/11]
■ Verbindungsbüro Nordrhein-Westfalen
Michelangelolaan 10 -1040 Brussel <002/739.17.75 - ma-do 13u-18u vr I3u- 
16u30
“Art Design Design Art C+P Wörfel" [28/11 tot 20/12]
m Atelier 340
Rivierendreef340 -1090Jette <002/424.24.12 - di-w 14u-19u
“Exposition confrontative" - Leszek Knaflewski, Jean-Marie Gheerardijn [-/l 1 
tot-/12]

Charleroi

B Palais des Beaux-Arts
Place du Manége - 6000 Charleroi <0071/31.44.20 -
“La beauté insensée, 1890-1920” - werken van psychiatrische patiënten uit de
Prinzhorn collectie [tot 28/1 ]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charlemi/Mont-sur-Marchienne <0071/43.58.10 
- di-w 10u-18u
Lisette Model, Hubert Grooteclaes, Béatrice Helge/”L’héritage des gueules 
noires” [17/11 tot 25/2]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze <009/386.00.11 - ma wo-vr I4u-I7u30 
w-w 10u-12u 14u-I7u
Ronny Delrue - schilderijen [11/11 tot 11/12]

Deurle

■ Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 9831 Deurle <009/282.51.23 - wo-vr 14u-17u w-w 10u-12u 
14u-17u
Willem Cole, Jürgen Albrecht [tot 10/12]

Dilbeek

■ Westrand Galerij
Kamerijklaanz/n-1700Dilbeek <002/466.20.30-ma-w 14u-21uw9u-20u
Maurice Haccuria - schilderijen, sculpturen [1 tot 21/12]

(pas verschenen)
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Eke 

■ Labo Art
Steenweg 289 - 9810Eke <809/385.46.35 - ma-di 17u-19u wo 15u-19u zo llu-17u 
“The path is the goal - II & IIr" - Yves De Smet [19/11 tot 10/12]

Galmaarden

•Baljuwhuis
Kammeersweg2 -1570Galmaarden <£>054/58.95.11 -ma-vr 10u-17um-W 
14u-18u
“9 kunstenaars uit Oekraïne” - grafiek [11 tot 26/11]

Ged

■ IX Slijperij
Doelenstraat 41 - 2440 Geel <£>014/5827.51 - do 19u-22u za 14u-18u zp 14u-17u
Thomas Schmidt - schilderijen [18/11 tot 10/12]
‘Tekens” - Franky Daems, laak Hillen, Pool Riemiz - schilderijen, beelden [28/ 
11 tot 17/12]

Genk 

■ Cultureel Centrum Genk
Dieplaan 2 - 3600 Genk <£>089/30.93.11 -
Johan Deckers, Marc Vanvoorden - schilderijen, sculpturen [6 tot 30/11]
“Laureaten uit de Stedelijke Academie van Genk” [4 tot 29/12]

Gent 

•Croxhapox
Aannemersstraat54 - 9040 Gent <£>09/228.38.65 - vr-zo 14u-19u30
"Öl, öl, öl” - Antje Dom [tot 26/11]
Michael Borremans [1 tot 30/12]
■ Croxhapox Instalraam-Project
Onderstraat 26 en 51- 9000 Gent <£>09/228.38.65 -
“Notion, nation, notation, nothing” - Krysztof Denek [2 tot 30/11]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat64 - 9000 Gent <£>09/225.42.90- ma-vr 8u30-18u30
"Emiel Poetou 1885-1975 (-1995)” [21/11 tot 15/12]
■ Galerie (de ladder van) Pontormo
Academiestraat2 - 9000Gent <£>09/223.81.02 - wo-do 14-19u vr 14-17u za 10-13u
"Vexierbilder" [16/11 tot 9/12]
Gerard Hemsworth, Narcisse Tordoir [14/12 tot -/I ] 
m Gele Zaal
Nonnemeersstraat26- 9000 Gent <£>09/235.37.00- ma-vr 9u-17u .
“Altair, le fil doré" - Wim Vanderplaetsen [tot 17/11]
■ Huize Sint-Jacobus
Pmvenierstersstraat 11 - 9000 Gent <£>09/223.30.98 - ma wo-vr 12u-24u ztt-zo 
llu-24u
“Onvoorbereid” - William Verstraeten [tot 12/11]
‘The path is the goal- II & IT" - Yves De Smet [19/11 tot 10/12] 
■ Lineart
Flanders Expo - 9000 Gent <£>09/222.40.22 - vr-di llu-19u vr+ma tot22u 
“Internationale kunstbeurs 20ste eeuw” [1 tot 5/12]
■ Museum Arnold Vander Haeghen
Veldstraat 82 - 9000 Gent <£>09/225.32.53 - di-zo 9u30-17u
“Interbellum in Gent’ [tot 26/11]
■ Museum van Hedendaagse Kunst
Citadelpark - 9000 Gent <£>09/221.17.03 - di-zo 9u30-17u
“Diptychon I" - Ecans Gentils, Jim Lutes [4/11 tot 3/12]
“Muka Youth Print Show: kunst voor jongeren” [25/11 tot 9/12]
“Diptychon IIr" - Frank Liefooghe, Solechin [9/12 tot 14/1]
■ Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent <£>09/222.17.03 - di-zo 9u30-17u
“De etsen van Jules de Bruycker (1870-1945) De houtsneden van Edgard
Tytgat (1879-1957)” [tot 28/1]
■ Museum voor Sierkunst
Jan BreydeLstraat5 - 9000Gent <£09/225.66.76-di-zo9u30-17u
‘Triënnale voor vormgeving in Vlaanderen” [30/11 tot 3/3]
■ Opus Operand!
Tentoonstellingslaan 32 - 9000 Gent <£>09/225.57.58- wo-za 14u-18u zo 10u-13u 
“httpV/www.Cassandra.be” - Maria Blondeel, Stefaan Van Ryssen [tot 26/11]
■ Sint-Pietersabdij Centrum voor Kunst en Cultuur
St.-Pietersplein 9 - 9000 Gent <£>09/222.07.62 -
“De stoutmoedige diefte van het Lam Gods, 60 jaar speuren naar de Rechtvaar
dige Rechters” [tot 7/1]
■ Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst te Gent 
Hqfbouwlaan 29 - 9000 Gent <£> 09/222.38.96 - di-zo 14u-18u
Jan Van Imschoot [27/11 tot 3/12]

Hassett 

■ Cultureel Centrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt <£>011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u
“Stijn Streuvels, fotograaf’ [4/11 tot 3/12]
“Indonesia in wording” - Cas Oorthuys, Charles Breijer - fotografie [8/12 tot 14/1]

■ Galerij Tamara - CC Hasselt
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt <£)011/22.99.31 - ma-vr 10u-18u za-zo 10u-19u
“Confrontaties, 111 hedendaagse kunstenaars” [4/11 tot 3/12]
José Vermeersch [8/12 tot 14/1]
■ Galerij van het Begijnhof
Tuivelmarkt33 - 3500Hasselt <£>011/21.02.66 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
Willo Gonnissen [tot 12/11 ]
“Living” - Christine Clinckx, Cel Crabeels, Peter Buggenhout... [18/11 tot 17/12]
■ Provinciaal Museum Begijnhof Centrum voor Kunsten
Ziâvebnarkt 33 - 3500Hasselt <£>011/21.13.17 - di-za 10u-17u zo 14u-17u
“Confrontaties, 111 hedendaagse kunstenaars” [10/11 tot 14/1]
■ Stedelijk Museum Stellingwerf-Waerdenhof
Maastrichterstraat85-3500Hasselt <£>011/24.10.70- di-vr 10u-17u za-zo 14u-18u
“Theodor Brün, 1885-1981” [tot 19/11]
“Hasselt.. .(n)ooit gezien?” [tot 23/12]

Heusden-Zolder

■ Kultureel Centrum Heusden-Zolder
Dekenstraat40 - 3550Heusden-Zolder <£>011/53.33.15 - di do-vr 14u-20u zo
zo 14u-18u
Etienne Van Haevermaet - fotografie [10/11 tot 6/12]
Inge Sterckx - fotografie [8/12 tot 3/1]

Knokke

• Galerie Pft trifle De Broek
Strandstraat 11 - 8300Knokke <£>050/62.13.09 - vr-ma 14u-18u
Willy De Sauter [4/11 tot 18/12]
■ On-Gallery
Duindistelstraat 9 - 8300 Knokke Heist <£>050/60.77.86 - zo-zo llu-13u 15u- 
19u
Philip Aguirre Y Otegui [4/11 tot 17/12]

Kortrijk

■ Atelier De Gryse
Gentsesteenweg 41 - 8500 Kortrijk <£>056/22.41.87- ma wo-zo 10u-12u 14u- 
19u
Tjok Dessauvage, Luis Salazar - keramiek, schilderijen-reliëfs [tot 17/11]
B Athena Art Gallery
Hendrik Consciencestraat38 - 8500Kortrijk <£>056/25.88.57- ma do-vr 
14u30-19u zo 14u30-18u
José Manuel Ciria - schilderijen [tot 27/11]
Winteraccrochage [30/11 tot 31/12]
■ Cultureel Centrum Kortrijk (benedengalerij)
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk £>056/22.07.68 -di-zo 14u-18u
“Oog in oog met Marcel Van Maele" - Fred Bervoets, Johan Van Geluwe, 
Francky Cane... [19/11 tot 17/12]

Leopoldsburg

■ Kultureel Centrum Leopoldsburg
Kastanjedreef1 - 3970 Leopoldsburg <£>011/34.65.48 - ma-vr 10u-12u 14u-18u 
za 10u-12u zo 14u-18u
“Ik zie, ik zie, wat jij niet zief ’ [6 tot 16/11]
Katrien Caymax - grafiek [28/11 tot 21/12]

Leuven 

■ Provinciemuseum Van Humbeeck-Piron
Mechelsevest 108 - 3000Leuven £>016/22.28.93 - ma 10u-18u wo-zo 10u-18u
Eline t Sant, Mohammed Chourri, Dominiq Vandewalle,... [tot 12/11] 
“Fotoclub Gamma” [18/11 tot 17/12]

Lokeren

■ Di-Art
Vrijheidsplein 1 -9160Lokeren £>09/348.06.42 -di-do 14u-19uvr-zo 10u-18u 
zo 16u-18u
Yves Beaumont - schilderijen, tekeningen [tot 25/11]
■ Stedelijk museum
Markt 15a - 9160 Lokeren £>-zo 10u-12u
“Geïllustreerde briefhoofden uit Lokerse verzamelingen” [tot 26/11]

Maasmechelen 

■ Kultureel Centrum Maasmechelen
Koningirmelaan 42 - 3630Maasmechelen £>011/76.21.52 - ma-zo 10u-12u 
13u-17u
"Mijn-tekens" - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [tot 12/11]
■ Kunstacademie
Zetellaan 50 - 3630Maasmechelen £>011/76.04.85 -
“Mijn-tekens” - Jan Carlier, Paul Sochacki, Marie-Jeanne Bouduin, Ludo
Boonen... [tot 12/11]

Mechelen 

■ Musea & Cultureel Centrum A. Spinoy
Minderbroedersgang 5 - 2800Mechelen £>015/20.16.32 - ma wo-zo 10u-12u 
13u-17u di 10u-12u 13u-21u
“Senegalese kunsf ’ [10 tot 26/11]
Marcel Denayer [2 tot 24/12]

Namur 

■ Maison de la Culture de Namur
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur <£)081/22.90.14 -
Henri Michaux - tekeningen [tot 31/12]

Neerpelt 
............... ................ ;....... ............... .................................... .......—........»................. .
■ PICS Dommelhof
Toekomstlaan 5 - 3910 Neerpelt £>011/64.27.05 - ma-vr 10u-12u 14u-l 7u zo 
14u-17u
“Art toys” - Miroslav Trejtnar [10/11 tot 22/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke <£>058/51.47.57- vr-zo 14u-18u
Jessica Gondek - schilderijen/Bart Soubry - sculpturen [tot 31/12]

Oosteeklo

■ Galerij William Wauters
Antwerpse Heirweg 5 - 9968 Oosteeklo £>09/373.70.06- do-zo 14u-18u
Ben Snauwaert [11/11 tot 10/12]
“Werken op papier" [16/12 tot 21/1]

Oostende 

■ Galerie Robert & Partners
Prinsenlaan 27- 8400 Oostende £>059/51.50.76 - vr-za 15u-19u zo llu-13u
Joanna Geldof, Lefteris Olympios - pastels, schilderijen, tekeningen [ 18/11 tot 
10/12]
■ Museum Ensorhuis
Vlaanderenstraat 27- 8400 Oostende ©059/80.53.35 - za-zo 14u-l 7u
“La Gamme d'Amour" [tot 31/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Wapenplein - 8400 Oostende £>059/80.53.35 - ma wo-zo 10u-12u 14u-17u
Marc Cloet - schilderijen/Rik Delrue - keramiek [2/12 tot 31/12] 
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende <£>059/50.81.18 - di-zo 10u-18u
Marc Mendelson, Constant Lambrecht, Kari Meersamn I.D., Alain Girel [tôt 3/ 
12]
“Van Ensor tot Delvaux” [tot 2/2]

Otegem 
. .... »,_____ •____ I__—-------------------------- •....  a..... ».. a------

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem <£>056/64.48.93 - wo-zo 14u-18u
Gerhard Metz - schilderijen, een sculptuur/”Britse pop art” 
(gesloten 1 tot 11/11) [tot 10/12]

Oudenaarde 

■ Artbox
Dijkstraat47- 9700 Oudenaarde £>055/49.86.39 - do-zo 17u-21u 
"Universus" - Johan Tahon [ 18/11 tot 24/12]

Sint-Niklaas

•Linisi Art Gallery
Nieuwstraat 13 - 9100 Sint-Niklaas £>03/766.04.25 - vr-zo 14u-18u
Maria Mendes, Wilfried Jacops - schilderijen, sculpturen, tekeningen, pastels 
[10/11 tot 3/12]
Pawel Czarnecki, Grim, Wilfried Jacobs, Simon Schoonvliet, Willem Van
Bogaert, Maria Mendes... [8 tot 18/12]
■ Vierkante Zaal/Akademievr Schone Kunsten
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas £>03/776.33.00 - ma-wo 19u-21u za-zo 
10u-12u 14u-17u
Luc Ramael - meubels [12/11 tot 17/12]

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 ]

OUTLINE
1 dec - 24 dec

Geopend: vr-zo 13.00-17.00 uur 
Oetewalerstraat 73 

1093 MD AMSTERDAM 
Telefoon: 020-6931389

RIKI MIJLING 
JAC BISSCHOPS

RESONANCE OF CALM “'Zonder Titel"
2 dec - 31 dec
Geopend: vr-zo 13.00-17.00 uur
Nicolaas Beetsstraat 44 
1053 RM AMSTERDAM
Telefoon: 020-6226563 / 6229633

SEVEN ARTS wil een 
platform aanbieden, 
complementair aan het 
reeds bestaande circu it. 
Een plaats voor experi
ment. Een kunsten- 
factory voor onderzoek 
en (visuele) discussie 
naar de plaats van kunst 
en kunstenaar op het 
einde vanditmillenium.

8 seven i llRT-Si
GALERIJ

Het voorgaande zal wor
den gerealiseerd, in een 
eerste fase, via het orga
niseren van 6 groepsten
toonstellingen op jaar
basis. De expo's lopen 
elk 4 weken. Elke expo
sant beschikt over mini
mum 40 vierkante me
ter.

18/11/95-10/12/95

THOMAS SCHMIDT
schilderijen

cc 
L 
A

A la recherche d’artistes o

Geïnteresseerden sturen een presentatiemap naar Peter Pee, 
P. Benoitpark 6, 9100 Sint-Niklaas, 03/778.17.19

28/11/95 - 17/12/95

'TEKENS'
beelden en schilderijen

Franky Daems - Jaak Hillen - Pool Riemiz
(in C.C. De Werft-Geel - org.: De Slijperij)

0

Doelenstraat 41 
2440 Geel 
014-58 27 51
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Tienen 

■ Het Toreke
Grote Markt 6 - 3300 Tienen <S016^1.73.19 - ma-vr 9u-12u3013u30-17u za- 
zo 14u-18u
Hugo Duchateau - schilderijen [tot 19/11]

Torhout 

■ Cultureel Centrum de Brouckere
Aartrijkestraat 6 - 8820 Torhout © - 14u-20u
"40 jaar laureaten beeldende kunst” - Roger Bonduel, Stefaan Depuydt, Ludo
Verbeke... [tot 26/11]

Waregem

■ Art Box
Westerlaan 17 - 8790 Waregem ©056/60.10.42 - ma do-za 14u-19u zo llu-19u 
Nikolai Makarov, Till Augustin, Annemie De Corte - schilderijen, sculpturen, 
juwelen [tot 27/11]

Nederland

Almelo

■ Het Torentje Almelo
Egbert Gorterstraat-Almelo @0546/82.96.71
“Les pierres sont là pour nous” - Waldo Bien [tot 15/1]

Almere

■ De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325AL Almere @036/537.79.77- di-w 12u-17u
Desirée Dolron, Peter Kempff, Reinout Toonstra - schilderijen, fotografie [25/ 
11 tot 31/12]

Amsterdam

■ “Zonder Titel"
Nicolaas Beetsstraat44 -1053 RM Amsterdam @020/622.65.63-vr-zo 13u- 
17u
“Resonance of calm” - Riki Mijling, Jac Bisschops [2 tot 31/12]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam @020/523.18.22 - ma-vr 10u-17u za-zo 
llu-17u
“Levende meesters, de schilderijenverzameling van C.J. Fodor (1801-1860)” 
[tot 7/1]
■ Artotheek - Oost
Derde Oosterparkstraat 201 -1092 CZAmsterdam @020/668.17.53 - di-wo 
14u-21u vr-za 12u-17u
“Het Pjotr Müller museum” [11/11 tot 20/12]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016NNAmsterdam @020/422.04.71 - di-zo llu-17u 
“Mother’s kidney dialysis machine unhooked - nature vs. nature at the glass 
ceiling”-Christiaan Bastiaans, Michael Joo [tot 26/11] .
“Calypso” - Avery Preesman, Urs Fisher, Ronny Nienhuis, Antonietta Peeters 
[2/12tot 31/12]
■ de Annex Galerie Maria Chailloux
Bickersgracht 208 -1013 LHAmsterdam @020/638.82.11 - di-zo 13u-18u 
“Feiten” - Wybe Klaverdijk [12/11 tot 3/12] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam @020/625.56.51 - di-zo 12u- " 
17u
Louise Lawler [17/11 tot 14/1]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam @020/675.93.06 - ma-zo 12u- 
18u
“Acht GKf-vrouwen” - Marijke Bresser, Caecilia van der Drift, Annie van 
Gemert... - fotografie [9 tot 19/11]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016LJAmsterdam @020/622.71.93 ■ di-za 13u-I8u 
“Start, expositie met werk van pas afgestudeerde kunstenaars” [tot 26/11] 
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439 -1013 LP Amsterdam @020/638.82.11 ■ do-za 13u-18u
Jelle Kampen - schilderijen [tot 3/12]
I Loerakker Galerie

Keizersgracht380 -1016 GA Amsterdam @020/622.17.32 - wo-za 13u-17u30
Hansje van Ooijen, Rosemin Hendriks - schilderijen, tekeningen [tot 5/11] 
Martin Rous jr. - schilderijen/”Adventures in paradise (feest der zinnen)” - 
Gerard Hali [18/11 tot 23/12] 
■ Outline
Oetewaterstraat 73 -1093 MD Amsterdam @020/693.13.89 - vr-zo 13u-17u 
“Resonance of calm” - Riki Mijling, Jac Bisschops [1 tot 24/12]

■ Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam @020/67^.21.21 - ma-zo 10u-17u 
“Voor Nederland bewaard. De collectie van het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap.” [4/11 tot 4/2 ] 
“Het gezicht verbeeld” [tot 11/2]
“De lelijke tijd, Nederlandse interieurkunst 1835-1895” [25/11 tot 31/3]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CXAmsterdam @020/573.29.11 - di-zo llu-17u 
“De best verzorgde boeken 1994” [tot 12/11]
Retrospectieve Constant - schilderijen [24/11 tot 21/1]
“Views from abroad” - collectie Whitney Museum [18/11 tot 28/1 ]
“Warenhuis van de avant-garde, Metz & co., de creatieve jaren” - vormgeving 
[1/12 tot 16/2]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam @020/570.52.00 - ma-zo 10u-17u 
“Franz von Stuck(1863-1928), Eros en Pathos” [tot 21/1] 
“Lourens Alma-Tadema (1836-1912)” [29/11 tot 9/3] 
■ Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam @020/622.90.14 - ma-zo 10u-20u30 zo 13u-17u 
“James Ensor, de volledige grafische collectie van de Kredietbank”/‘Tegen de 
keer 3 x” - Anne-Mie van Kerckhoven, Désirée Dolron, Henk Oosterling [24/ 
11 tot 7/1] 
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam @020/622.94.34 - wo-za 12u-18u 
“Gevangen in gedachten” - Esther Jiskoot [tot 3/12]
“Navigations” - Slobodan Jokic, Sandra Sterle, Hans van Halen [17/11 tot 10/12]

Apeldoorn

■ Gemeentelijk Van Reekummuseum
Churchillplein 2 - 7314 BZ Apeldoorn @055/521.91.55 - di-za 10u-17u zo 13u-17u 
“Van Ballegooyen, een keuze 1980-1995” [tot 19/11]

Anthem

■ Gemeentemuseum Arnhem
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem @026/443.24.31 - di-za 10u-17uzo Hu-17u
“Niet tolerant zijn” - Theo Schepens - sculpturen [tot 12/11]
“Voetstukken; schoenen tussen kunst, ambacht en industrie” [tot 19/11]
“Gelderse grafiekmap” [19/11 tot 7/1]
Ferdinand Erfmann - schilderijen [3/12 tot 4/2]
‘75 jaar Gemeentemuseum Arnhem” [10/12 tot 25/2]
“The classification of white” - Andrea Fisher [25/11 tot 28/2]

Bergen

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan26-1861 CR Bergen @072/589.89.27-di-zo 13u-17u
Jaap Min, Dirk Trap [tot 27/1]

Bergen op Zoom

■ Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen op Zoom @0164/24.29.30 - di-zo 11 u- 
17u
Louis Weyts [tot 19/11]
“De Vier Jaargetijden” [tot 6/1 ]
Antoinette van Brussel - sculpturen [18/11 tot 14/1]

Boxmeer

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer @0485/57.22.91 - do-za llu-17u zo 14u- 
17u
Reinoud van Vught - schilderijen, tekeningen [12/11 tot 25/12]

Breda

■ De Beyerd - Centrum voor Beeldende Kunst
Boschstraat22-4811 GHBreda @073/22.50.25 - di-vr 10u-17u za-zo 13u- 
17u
“Aankopen stadscollectie 1991-1994” [19/11 tot 7/1]
Kars Persoon - schilderijen, tekeningen, sculpturen [19/11 tot 7/1]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EEBnda @076/514.19.28 - do-zo 13u-17u
Dirk Martens, Torsten Haake-Brandt, Hanneke Westen [17/11 tot 10/12]

Den Haag

■ Haags Gemeentemuseum
Stadhouderslaan 41 - 2517HVDen Haag @070/338.11.11 - di-za 9u-21u zo- 
ma 9u-18u
Stadscollectie [tot 12/11]
Piet Ditkx - schilderijen [tot 31/12]
Constant [25/11 tot 21/1]
“Nieuwe presentatie Oude Kunstnijverheid" [tot 1/3]

■ Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7 - 2513 AB Den Haag @070/364.69.40 - di-vr llu-17u za-zo 
12u-17u
“Denkbeeldig Vaderland. Kunst en politiek in Nederland omstreeks 1800” [25/ 
11 tot 11/2]
•HCBK Stroom
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag @0/70/365^.85 - ma-zo 12u-17u 
“Zoom in/Turn around” - Marin Kasimir [tot 18/11]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag @070/365.89.85 - di-zo 12u-17u
Maarten Schepers - beelden [tot 2/12]
■ Museum Paleis Lange Voorhout
Lange Voorhout 74 • 2514 EHDen Haag @070/338.11.11 - di-zo llu-17u 
“Rodin, figuurstukken en portretbustes” [tot 14/1]
■ Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum Museum van het Boek 
Prinsessegracht 30 --2514AP Den Haag @070/346.27.00 - ma-zo 13u-17u 
“Letters! Letters! Vijfde internationale tentoonstelling van hedendaagse 
kalligrafie” [tot 2/12]

Dordrecht

■ Dord rechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht @078/613.41.00 - di-zo 10u-17u zo 
13u-17u
Egbert van Drielst - schilderijen, tekeningen, grafiek [tot 12/11]
Mariëtte Linders [tot 19/11]
“Paul Joseph Gabriels (1828-1903)” - schilderijen [tot 12/1]
“Ary Scheffer (1795-1858), gevierd romanticus” [tot 10/3]

Eindhoven

■ Atelier Margot
Hoefkestraat 20 - 5611 RM Eindhoven @040/211.76.43 - do-zo 14u-18u
Stefan Annerel - schilderijen [tot 12/11]
Ada Breedveld - schilderijen [19/11 tot 31/12]
■ Van Abbemuseum
Vonderweg 1 - Eindhoven @040/275.52.75 - di-zo llu-17u
Douglas Gordon/”Nieuwe aanwinsten 1994-95" - Reinhard Mucha, Christina
Iglesias, Tony Oursler, Marijke van Warmerdam... [tot 12/11]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasontjersingel 129-131 - 7514 BP Enschede @053/435.86.75 
“Foto Biënnale Enschede 1995 - Obsessions, from Wunderkammer to 
cyberspace” [3 tot 26/11]

Gouda

■ Stedelijke Musea
Oosthaven 9 - 2801 BP Gouda @0182/58.84.40 - ma-za 10u-17u zo 12u-17u
“Merklappen uit Gouda en omgeving” [tot 19/11]
Edith Cammenga [11/11 tot 10/1 ]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Gmot Heiligland62 - Haarlem @023/516.42.00- ma-za llu-17u zo 13u-17u
Breyten Breytenbach - schilderijen [tot 26/11]
Hannes Kuiper - schilderijen, sculpturen [26/11 tot 31/1]
"Raveel in Nederland” [17/12 tot 29/2]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem @023/531.90.10 - di-za 10u-17u zo 13u-17u 
“Een kunstkast gaat open, tekeningen uit de collectie Teding van Betkhouf ’ [tot 7/1]
■ Verweyhal
Grote Markt - Haarlem @023/516.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
Breyten Breytenbach [tot 26/11]
Roger Raveel [17/12 tot 29/2]
• Vleeshal
Grote Markt - Haarlem @023/516.42.00 - ma-za llu-17u zo 13u-17u
“De Groep” [18/11 tot 1/1]

Heerlen

■ Stadsgalerij
Raadhuisplein 19-6411HK Heerlen @045/576.44.49-di-vrllu-17uza-zo 14u-17u
Philip Akkerman, Han Schuil [tot 7/1]

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond @0492/54.74.75-di-vr 10u-17u za-zo 14u-17u 
“Van/uit Helmond” - Hans Kuijs, Ingeborg Meulendijks - schilderijen, 
tekeningen, assemblages [tot 19/11]
“Wherever I lay my head” - Mathilde ter Heijne - sculpturen, tekeningen [25/11 
tot 28/1]

JELLE KAMPEN GALERIE MARIA CHAILLOUX
Prinseneiland 439 1013 LP Amsterdam

schilderijen
27 oktober t/m 3 december 1995

telefoon: 31(0)20 6388211 / 31(0)20 6393408 fax: 31(0)20 6392009 
openingstijden: donderdag t/m zaterdag 13-18 uur 
eerste zondag van de maand 14-17 uur

WYBE KLAVERDIJK de ANNEX GALERIE MARIA CHAILLOUX
Bickersgracht 208 1013 LH Amsterdam

project 'Feiten'
12 november t/m 3 december 1995 - opening zondag 12 november 16-18 uur

telefoon: 31(0)20 6388211 fax: 31(0)20 6392009 
openingstijden: dinsdag t/m zondag 13-18 uur

1 NOV T/M 25 NOV 6 DEC T/M 30 DEC

Robert Stieltjes
Objecten

Alan Smith 
Grammofoon- 
schilderijen

"u d5 •

R•8
Petra Dekker
Schilderijen

Robert Tooke
Kistschilderij&n

IC (

0) rd

O •

Open: Wo.Do.Vr.Za. en iedere tweede Zo. van de 
maand 13.00-17.00 uur, Do. ook 20.00-22.00 uur.

antje dorn (d)
21 oktober - 26 november 1995
croxhapoxruimte öl öl öl (1994)

krysztof denek (cz)
2 november - 30 november 1995 
instalraam 2 notion nation notation nothing (1995) 

michaël borremans (b)
1 december - 30 december 1995
croxhapoxruimte recent work (1995)
croxhapoxruimte :aannemersstr 54 9040 gent vrij zat zon 

van 14u tot 19u30 of op afspraak tel. 09/228 38 65 
instalraam 2:onderstr 26 & 51 9000 gent ism de schaar
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‘s-Hertogenbosch Oost-Souburg Sittard

■ Het Kruithuis Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst
CitadeUaan 7- 5211XA ‘s-Hertogenbosch <£>073/612.21.88 - di-za llu-17u zo 
13u-17u
Ettore Sottsass Jr. - keramiek [19/11 tot 28/1]
■ Jan Van Hoof Galerie
Vughterweg 58-60 - 5211 CM ‘s-Hertogenbosch <£>073/614.23.43 - do 19u-22u 
vr-zo 14u-18u
Geert Baas, Niko de Wit - schilderijen, tekeningen, beelden [19/11 tot 10/12] 
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch <£>073/687.78.00 - di-vr 10u-17u 
zo-zo 12u-17u
“Handzaam hout” [tot 19/11]
“Un Cercle d’Amis. Belgische kunstenaars getuigen van hun tijd.” - Edouard
Agneessens, Henri de Braekeleer, Willy Finch,.. ./"Aanwinsten” [tot 7/1]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren <£>035/531.56.56 - di-za llu-17u zo 12u-17u 
“Auguste Rodin, bronzen beelden en monumentale opdrachten” [tot 14/1]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turftnarla 11 - 8911KS Leeuwarden <£>058/212.30.01 - ma-za llu-18uzo 13u-17u
“Salut au Monde, het Friese landschap in de schilderkunst” [tot 19/11]
■ Nederlands Keramiek Museum Museum Het Princessehof
Grote Kerkstraat 11 - 8911DZLeeuwarden <£>058/212.74.38 - ma-za 10u-17u 
zo 14u-17u
“Hedendaags porselein, in Europa” [tot 19/11]
“Het Mongoolse rijk tijdens de Yuandynastie (1279-1368)” [8/12 tot 26/2]

Leiden 

■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS Leiden <£)071/516.53.69 - wo-za 12u- 
17uzo 13u-17u
“Leiden en de sociale vernieuwing” - fotografie [tot 12/11]
■ Rijksmuseum voor Volkenkunde
Steenstraat 1 -2300AELeiden <£>071/516.88.00-'di-vr 10u-17uza-zo 12u-17u
“Netsuke, Japanse cultuur in een notedop”/”Katazome” - Noriko Nakamura [tot 
31/12]
“Vergeten eilanden, het mysterie van de Zuidoost-Molukken” [tot 25/8]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
OudeSingel28-32-2312RALeiden<£)071/51653.60-di-vrl0u-17uza-zol2u-17u
"Koekplanken" [25/11 tot 28/1 ]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht <£>043/329.01.90 - di-zo llu-17u
Georg Baselitz - schilderijen [tot 7/1]
“Isthmus” - Shirazeh Houshiary/Paul Devens, Norbert Gruntschel, Rik Meijers, 
Roel Knappstein [tot 14/1]
“Reliëfs 1959-’6O" - Lee Bontecou/Frank van Hemert/Toon Verhoef [tot 4/2]
Willem de Kooning - sculpturen [tot 2/6]
■ Galerie A rdi Poels
Lage Barakken 31 A - 6221 CH Maastricht <£>043/325.53.28 - wo-za 13u-17u
Thomas Grünfeld [4/11 tot 23/12]

Middelburg

■ De Vleeshal Middelburg Stichting Beeldende Kunst 
Markt - Middelburg <£>0118/67.54.23 - di-zo 13u-17U ’ ■ 
“The center of the world” - Jimmie Durham [tot 10/12]

■ Centrum Hedendaagse Kunst Watertoren
Vlissingsestraat239 - Oost-Souburg<£>0118/47.06.58 - wó-zo 12u-17u 
“Water & Salt” - Barbara Jean/Narcisse Tordoir, Jan Verhaeghe [tot 26/11]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041JÈ Roermond <£>0475/33.34.96 - di-vr llu-17u za-zo 
14u-17u
Hendrik Luyten (1859-1945) - schilderijen [tot 31/12]

Roosendaal

Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal <£>0165/56.64.85 - di-zo14u-17u
Frans van Veen - schilderijen [5/11 tot 10/12]

Rotterdam 

■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 -3015AA Rotterdam <£)010/440.03.01 - di-za 10u-17u zo llu-17u 
“Hard werken, geschiedenis van een ontwerpbureau” [tot 26/11] 
“Personalities, beroemde mensen op beroemde stoelen” [tot 3/12] 
“Schatten van Lombok. Juwelen uit de Gordel van Smaragd” [tot 10/12] 
Edouard Vuillard (1868-1940 - tekeningen, aquarellen, grafiekP'L'amour" - Ed 
van der Elsken - fotografie [11/11 tot 14/1]
“The Real World. Honderd jaar filmaffiches 1895-1995.” [18/11 tot 4/2]
Passage Brussel, Nederlandse schilders in Brussel 1850-1890" [16/12 tot 11/2]
■ Maritiem Museum Prins Hendrik
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam <£>010/413.26.80 - di-za 10u-17u zo llu- 
17u
“Toen zij uit Rotterdam vertrokken, 4 eeuwen landverhuizers en emigranten” 
[tot 10/3]
■ Museum Boymans - van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CXRotterdam <£>010/441.94.00 - di-za 10-17u zo 
ll-17u
“Kunst en fotografie” [tot 19/11]
“Pace car for the hubris pill” - Matthew Barney [tot 31/12]
Dirk Hannema [tot -/I]
“One Man’s Trash is Another Man’s Treasure” [tot 7/1]
“Isthmus” - Shirazeh Houshiaty [tot 14/1]
David Hockney [5/11 tot 21/1]
“Schatten van de Tsaar. Hofcultuur van Peter de Grote uit het Kremlin” [10/12 
tot 4/2]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam <£>010/440.12.00 - di-za 10u-17u zo 
llu-17u
“Overdracht aan het NAi van het archief van het Architectenbureau Van den 
Broeck en Bakema 1910-1985”/”Rotterdam 2045. Visies op de toekomst van 
stad, haven en regio” [tot 26/11]
“Prix de Rome 1995, architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur” [17/ 
11 tot 14/1]
“Klassieke principes als tekenen van verzet, het SHELL-gebouw van J.J.P. Oud 
in Den Haag” [2/12 tot 11/2]
“Renzo Piano, tradities en moderne techniek” [23/11 tot 25/2] 
“Europese architectuur 1984-1994,10jaar Mies van der Rohe Pavillion 
Award” [16/12 tot 10/3]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat 63 - 3012 BNRotterdam <£>010/213.20.11 - di-zo llu-17u 
“Lichtjaren, 50 jaar GKf-fotografie” [tot 19/11]
■ V2
Eendrachtsstraat 10 - Rotterdam <£>010/404.64:27,
“Dutch electric art festival ’95, interfacing realities” [21 tot 26/11] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 -3012 BR Rotterdam <£>010/411.01.44 - di-zo Hu-18u 
“Cosmoville & Hyde Park” - Eleanor Bond, Brandt Junceau [tot 24/12] • : ’ 9

■ Stedelijk Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard <£>046/451.34.60 - di-vr llu-17u za-za 14u- 
17u
“De stilte van het oog” - Désirée Dolron - fotografie/Daphne Ritzen [tot 10/12] 
“Het land dat in mij woont, literatuur en beeldende kunst over migratie” - Tiong 
Ang, Tom Zandwijken, Vinh Phuong, Claudio Goulart... [21/12 tot 4/2]

Tilburg

■ De Verschijning
Lanciersstraat42 - 5017 CS Tilburg <£)013/544.42.40 - do-zo 13u-l 7u
Rom Nout - sculpturen [10/11 tot 3/12]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg <£>013/535.37.77- di-vr 10u-17u za-zo 
13u-17u
“Kunstkabinet 6: Pau Groenendijk” - boekbanden [tot 31/12]
“Geld! Van loonkaartje tot chipkaart” [17/12 tot 15/5]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg <£>013/543.83.00 - di-zo llu-17u
‘7 curven, 1 regenboog, 1 ladder” - Jan Andriesse [tot 12/11]
Reinoud van Vught [tot 7/1]
“Blow up” - Luc Tuymans [tot 14/1]
“De Tuin van Pjotr Muller” [tot 31/8]

Utrecht

■ Made in Heaven
Oudegracht305 - 3511 PB Utrecht <£>030/234.28.64 - wo vr-za 13u-17u do 
13u-22u
Petra Dekker, Robert Stieltjes - schilderijen, objecten [1 tot 25/11] 
“Grammofoon- en kistschilderijen” - Alan Smith, Robert Tooke [6 tot 30/12]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo <£>077/351.34.57- di-vr 10u-16u30 
za-zo 14u-17u
“9de Van Bommel van Damprijs/’ ’Modem art in glass” [17/11 tot 15/1]

Vlissingen

■ Stedelijk Museum Vlissingen
Bellamypark 19 - Vlissingen
“Het Cantoproject (1982-1993)” - Rob Mohlman - schilderijen [tot 19/11]
“L censura = onderzoek” - Jan Verhaeghe [tot 26/11]

Weert 

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert- © 0495/53.71.58 - di-zo 14u-17u
“Ogenblikken” - Theo Derksen - fotografie [tot 7/1]
■ Museum voor religieuze Kunst Jacob van Home
Markt 7 - 6001 EJ Weert <£> 0495/53.19.20 - di-zo14u-17u
“Gieten en gapen, kenhisvoorstellingen uit de Zuidelijke Nederlanden, 16de- 
17de eeuw” [tot 26/11]

Nijmegen
Schiedam

■ Nijmeegs Museum Commanderie van St.Jan
Franse Plaats 3 - 6511 VS Nijmegen <£>024/322.91.93 - ma-za 10u-17u zo 13u-17u 
“Der Rhein - Le Rhin - De Wad. Een Europese rivier in de kunst van de 20ste 
eeuw.” [11/11 tot 28/1 ]

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam <£>010/426.90.66 - di-za llu-17uz.o 
12u30-17u
“Introspace” - Ansuya Blom, Hans van den Boogaard, Jaap van den Ende, Arie 
van Geest... [tot 26/11] »

De volgende Witte Raaf verschijnt op 1 januari 1996. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór IS december 1995 op het postbusadres: 
Postbus 1428, 1000 Brussel 1. .

ateliers 
arnhem 
1994/1995

Vaste docenten

Paul Donker Óuyvis

Willem Sanders

Koos Flinter man

Kees e Goede

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

Gastdocenten

Vahap Avsar 

Wim Beeren 

Maarten Bert 

Leonti ne Co| 

Antonio Dias

Kay He 

Norito

Yuri

Fran

Mila

Gee

Sea

er
i Hirakawa

nko
coninck

>ieve

Henri Spaeti 

Renée Steenbergen 

Hale Tenger 

Bart van de Ven

Dick Verdult

Carel Visser

Alex de Vries

Rudy van de Wint 

Mirjam de Zeeuw

Per jaar worden maximaal 12 studenten toegelaten op basis van voorgel

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

informatie HKA/Ateliers Arnhem, Onderlangs 9, 6812CE Arnhem 
telefoon 085 53 56 28 (week); 085 53 56 79 (woensdag)

JOHAN Tahon

UNIVERSUS
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18 november-24 december, do., vrij., zat. en zond., 17-21 uur • Dijkstraat 47, 9700 Oudenaarde - (055) 49 86 39

El ART BOX - Westerlaan 17,8790 Waregem «Tel. (056) 60 10 42
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 52.- NOVEMBER-DECEMBER 1994 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 
Robbe rechts 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 ■ Use Kuijken 
Passages Een gesprekmet Joëlle Tuerlinckx ■ Dieter Lesage 
Rrose is Rrose is Rrose is Rrose Bespreking van Exposé

NUMMER 53 - JANVARI-FEBRUARI1995 

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

NUMMER 54 - MAART-APRIL1995

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

NVMMER 55-MEI-JUN1I995 ' , /

■ 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 - JEIJ-AVGVSTCS1995

■ 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

NUMMER 57 - SEPTEMBER-OKTOBER1995 

■ Frank Vande Veire De nacht straalt in een meisjesoog. 
Iets over Hegels 'einde van de kunst'. ■ Mark Kremer Un 
elefante si sbaglia enormemente. De 46s,e Biënnale van 
Venetië ■ Koen Brams & Dirk Pültau Middelheim, nu ■ 
Koen Brams Vragen aan Jacq V ogelaar. Over het tijdschrift 
in het algemeen en "Raster" in het bijzonder.

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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaanstichting

AUTEURS

Filip Geerardyn Dr.-assistent bij de Vakgroep voor 
Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van. de 
Universiteit van Gent. Verzorgde samen met Gertrudis Van 
de Vijver de vertaling van “Ontwerp van een natuurweten
schappelijke psychologie ”, een in 1950postuum gepubliceerd 
manuscript van Sigmund Freud. Verder auteur van “Freuds 
psychologie van het oordeel. Over het begin van de 
psychoanalyse ” (Gent, Idesça, 1993), en, samen met Gertrudis 
Van de Vijver, “Freud’s Pre-Analytical Writings (1877- 
1900)" (Gent, R.U.G. - Vakgroep voor Psychoanalyse, 
1995).

Mare Holthof Redacteur van “Andere Sinema”. Bij Van 
Halewijck/De Balie verscheen onlangs de essaybundel “De 
digitale badstad”.

Steven Jacobs Kunstcriticus. Publiceerde in 1994 het boek 
“Het gebroken venster” (Vlees en Beton 25). In het najaar 
wordt van hem een boek voor over Henri van de Velde 
verwacht.

Ilse Kuijken Schrijft over beeldende kunst. Publiceerde 
voorheen in “De Witte Raaf’ interviews met Mark Manders 
en Joëlle Tuerlinckx.

Rudi Laermans Cultuursocioloog en essayist. Doceert 
sociologie aan de K.U.L. Als redacteur verbonden aan het 
“Benjaminjoumaal”.Recenteprojecten: “Individueelvlees. 
Over lichaamsbeelden” (De Balie, 1993), “Brussel. Scherven 
van geluk” (samen met Jef Cornelis en Pieter T’Jonk, BRTN, 
1995).

Sven Lütticken Is kunsthistoricus. Studeerde dit jaar af op 
Marcel Duchamps opvattingen over de receptie van kunst en 
de kunstgeschiedenis.

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

Renée Steenbergen Als kunstcriticus verbonden aan 
“NRC Handelsblad”. Bereidt een proefschrift voor over 
Nederlandse particuliere verzamelaars van hedendaagse 
internationale kunst.
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(deadline: 15 december 1995)

Vertalen

Daarnaast ook het vervolg in de serie over de museale 
collecties van hedendaagse kunst in België: de collectie van 
het Museum van Hedendaagse Kunst (Gent)
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BRABANT ART FAIR .1996
Nationaal Kunstsalon - 23.24.25.26.27 mei

Indiening dossiers uiterlijk 1 februari 1996 - Kunstenaars op individuele basis - geen galerijen
INTERNATIONALE KERAMIEKTENTOONSTEIXING 

TENTOONSTELLING GRAFISCHE KUNSTEN 
(annex Wedstrijd Grafische Kunsten - biënnale) - dossiers uiterlijk 1 maart 96 -------------------

Lokatie voor beide manifestaties : BRABANTHAL (Evenementenhal Haasrode/Leuven)
Info m.b.t. wedstrijd, standenhuur B.A.F. 96 & KERAMIEK :

KUNSTSTICHTING PERSPEKTIEF VZW - Mercatorlaan 25 - 3150 Haacht - 016.603335

DAGMAR DE FOOTER

ART GALLERY VZW

David Claerbout
"Lichte oefeningen" 

tot 19 november 1995

David Suis
opening op donderdag 23 november 

van 24 november t/m 24 december 1995

DAGMAR DE POOTER GALLERY VZW 
Lange Leemstraat 19-2018 Antwerpen 

open van do t/m zo 14-18 uur 
en op afspraak tel 03/227.32.37

DE GENTSE VUURVASTE PRODUKTEN BVBA (sinds 1854)

COLPAERT KERAMIEK & SCULPTUUR
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KWALITEITSBENODIGDHEDEN VOOR DE
KERAMIST, POTTENBAKKER EN BEELDEND KUNSTENAAR

4

Groendreef 51 - B-9000 GENT - Tel. (09) 226 28 26 - Fax (09) 237 00 67
Steenweg op Brussel 15 - B-1780 WEMMEL-Brussel - Tel. (02) 460 55 55 - Fax (02) 460 79 97

ATELIER GESQUIERE
kreatieve stoffenverwerking

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

TROOP-BOEK
Met deze kunstgids wil Seven Arts tonen wat er leeft, groeit, beweegt, zindert. Zonder 
pretentie volledig te willen zijn toch een stukje oerwoud toegankelijk en doorbladerbaar 
maken. Het Troop Boek wil voor 'jonge' en minder gekende Belgische kunstenaars een 
springplank zijn waarmee zij zichzelf in binnen- en buitenland promoten. Noem het een 
collectief visitekaartje, een geïllustreerd kunstenaarstelefoonboek van 60 Belgische 
kunstenaars; als een bondige selectie, een open venster naar binnen- en buitenlandse 
galeries, musea, culturele centra en organisatoren.
Eén of meerdere exemplaren kunnen besteld worden door te schrijven naar: 
v.z.w. Seven Arts, P. Benoitpark 6,9100 Sint-Niklaas. Betaling (190 Bfr) na ontvangst.

60 BELGISCHE KUNSTENAARS
ORGANISATIE PETER PEE / VZW SEVEN ARTS
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Info: Dienst voor Culturele Zaken - Directie Tel.: 09/221.19.16 Fax: 09/220.08.28
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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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KUNSTHISTORISCHE REIZEN, UITSTAPPEN EN BEGELEIDE BEZOEKEN
Inschrijven voor een uitstap moet telefonisch gebeuren!

Africa 95 : Africa: the art of a continent - The 
art of African textiles- Museum of Mankind 
- Great Benin - The Power of the Hand - 
Smashing Pots - Play and Display - David 
Hockney - Carracci - Dora Carrington - etc. 
Londen 9 & 10 december
Ter gelegenheid van de vele manifestaties rond Africa '95 is een 

uitstap naar Londen aangewezen. We bieden u een keuze aan 
mogelijkheden en eveneens de optie om een totaal eigen 
programma te volgen.

Een van de blikvangers is zeker de grote tentoonstelling in de Royal 
Academy Africa: The art of a continent. De tentoonstel I ing is op 
zijn minst ambitieus te noemen, ze wil immers een blik gunnen 
op de kunstuitingen van Afrika als continent waarbij Egypte en 
haar invloeden evenzeer worden betrokken als het meer zuide
lijk deel van Afrika. Zeven grote geografische delen worden 
onderscheiden: Egypteen Nubië, deOostkust (met Madagascar), 
Zuidelijk Afrika, Kongo en Centraal-Afrika, de kusten van West- 
Afrika, de regio's van de sub-Sahara, Noord-Afrika. De bezoeker 
zal zich een beeld kunnen vormen van de hoge beschavingen 
die het voor velen nog "primitieve" Afrika heeft gekend en nog 
kent.

Op talrijke lokatieszijnereveneenstentoonstellingen over Afrikaanse 
kunst onder meer in het Barbican Centre (The Art of African 
Textiles). Ook diverse optredens en voorstellingen zijn geheel 
aan de Afrikaanse cultuur en invloeden gewijd.

Docente Anja Veirman zal in de vaste collectie van het Museum of 
Mankind een rondleiding verzorgen. Daarnaast zijn er een hele 
reeks tentoonstellingen te bekijken onder meer de inmiddels 
wegens groot succes verlengde tentoonstel ling Great Benin, een 
expositie over het voormal ige Dahomey vooral bekend voor de 
bronsplaten die de paleizen sierden en de merkwaardige bron
zen hoofden.

Naast de tentoonstellingen met Afrikaans thema zijn er nog tal van 
andere exposities en verzamelingen te bekijken: de David 
Hockney-tentoonstelling in dezelfde Royal Academy, de geres
taureerde kartons van Carracci zijn onderwerp van een 
omkaderende expo in de National Gallery, in het Barbican 
Centre loopteen retrospectievegewijdaandeonlangsviadefilm 
indebelangstellinggekomen Dora Carrington. AMARANT zorgt 
voor een uitvoerige documentatiebundel.

Prijs voor deelname vanaf 5.480 Bfr. Uitgebreide informatie en 
inschrijvingsformulier worden u graag toegestuurd.

Gallo-Romeins Museum
& Bonnefantenmuseum

Tongeren & Maastricht zaterdag 27 januari
In het kader van de cursus Een geschiedenis van de Oudste Tijden 

neemt Joris Capenberghs de geïnteresseerden mee naar twee 
musea met belangrijke archeologische verzamelingen. Ener
zijds is er het Gal lo-Romeins Museum te Tongeren dat een schat 
aan vondsten herbergt van opgravingen in en rond Tongeren: 
bouwfragmenten, mozaïeken, beeldhouwwerk, inscripties, bron
zen, glaswerk en keramiek. Het ligt er uitgestald in een voor 
discussie vatbare opstelling in een nog nieuw museum. Ander
zijds is er een andere nieuwbouw: het Bonnefantenmuseum te 
Maastricht. Deze monumentale schepping van Aldo Rossi 
herbergt naast de collectie oude kunst ook een collectie van 
hedendaagse kunst en een niet onbelangrijke verzameling ge
wijd aan de Nederlandse archeologie meteen reeks belangrijke 
vondsten. Daarnaast is een stad meteen sterk Romeins verleden 
als Maastricht natuurlijk ook rijkelijk gezegend met Gallo- 
Romeinse vondsten en een dito-verzameling.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster
Prijs leden niet-leden
busreis 1350BF 1.500 BF
reis en documentatie, toegangsticketten tot het Gallo-Romeins Mu

seum en het Bonnefantemuseum, ganse dag begeleiding door 
Joris Capenberghs.

NFORMATIEBON
NAAM

ADRES

GEMEENTE

TELEFOON

stuur mij gratis
□ de najaarsbrochure (cursussen en uitstappen)

□ de reisbrochure (najaar)

X

Rijksmuseum van Oudheden
Leiden zaterdag 9 december
Het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden kende zijn ontstaan 

dank zij koning Willem I die in 1818 de aanzet gaf voor een van 
de eerste 'moderne' musea. De collecties zijn uitgebreid en 
i nteressant en toch nog op mensenmaat. Ze bieden de bezoeker 
de gelegenheid zich een beeldte vormen van dediverse culturen 
uit de Oudheid. Mummies, tempelbeelden en dagelijkse ge- 
bru i ksvoorwerpen. brengen u terug naar de beschavi ng van Oud 
Egypte. De tempel van Taffieh, een Isis-heiligdom, vormt zeker 
een van de hoogtepunten.

In de afdeling Nabije Oosten zijn het de magisch-rituele beeldjes, 
priesterfiguren en inscriptiesen de veleceramiekvoorwerpen die 
de variatie en rijkdom van de diverse culturen van Mesopotamië 
evoceren.

De vertrouwde beelden uit het oude Griekenland, de meer intieme 
grafscènes, de theatermaskers en ook hier de ongeëvenaarde 
ceramiek laten ongetwijfeld een diepe indruk na.

De collectie Etrusken en Romeinen is bijzonder imposant en bevat 
vondsten van zeer diverse opgravingen. De Etruskische kunst is 
er prominent aanwezig met enkelezeerkenmerkende artefacten.

In de vernoemde vier afdelingen wondt door docenten Peter De 
Smet, Louis Hulstaert en Patrick Monsieur tekst en uitleg 
verschaft.

Naast een gezellige stadskern heeft Leiden onder meer nog een 
belangrijk Rijksmuseum voor Volkenkunde, het Museum 
Boerhaave en het Stedelijk Museum De Lakenhal.

Vertrekplaatsen
Antwer/xn, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Waasmunster
Prijs leden niet-leden
busreis 850 BF 950 BF
reis en documentatie
module 1 300 BF 340 BF
ticket en één rondleiding in het Rijksmuseum voor Oudheden 
module2 500 BF 560 BF
ticket en twee rondleidingen
module3 700 BF 780 BF
ticket en drie rondleidingen

prijs modules exclusief reis en documentatie, de rondleidingen 
dienen gespecificeerd bij inschrijving.

Schatten van de Tsaar - One Man's Trash is 
Another Man's Treasure - Het Nederlands
Interieur 1870-1990 “ MieS Van der Rohe Anrtvetpen, Brugge, Gent, Waasmunster

Pavilion Award — - --- -Busseis 9508 --nic660sp
Rotterdam zaterdag 16 december l̂ du\eT:umentatie 400 450bf

In het Nederlands Architectuurinstituut wordt naar aanleiding van de 
publicatie "Nederlandse interieurs van neorenaissance tot post
modernisme" een tentoonstelling gehouden over de Neder
landse interieurarchitectuur van de afgelopen 120 jaar. De 
uiteenlopende ruimtelijke opvattingen van de ontwerpers vor
men de rode draad van de tentoonstel I ing die reikt van meubels 
en woninginterieurs tot inrichtingen van grote openbare gebou
wen. Naast HetNederlands Interieur 1870- 1990wordtooknog 
een grote tentoonstelling gewijd aan de Mies van der Rohe 
Pavilion Award. Bekroonde architectuur in de Europese Unie 
1988 - 1994. De tentoonstelling werd samengesteld door 
architectuurcriticus Kenneth Frampton.

In 1697 bracht tsaar Peter de Grote een memorabel bezoek aan de 
Republiek der Verenigde Nederlanden, werkte een tijd als 
timmerman op de scheepswerven van Zaandam en leerde enig 
Nederlands. Dit is de aanleiding voor een reeks manifestaties 
waarvan de tentoonstelling Schatten van de Tsaar. Hofcultuur 
van Peter de Grote uit het Kremlin de eerste is. Het gaat om een 
uitermatekostbaretentoonstellingmetofficiëlekroonjuwelenen 
tal van preciosa uit het persoonlijk bezit van de tsaar of van zijn 
hofhouding. Peter de Grote was de meest glorieuze tsaar die 

' Rusland heeft gekend, de tentoongestelde stukken zijn van het 
hoogste niveau en hebben het Kremlin nog nooit verlaten. De 
tentoonstelling wordt door een medewerker van het museum 
ingeleid via een situerende lezing.

Naast bovenstaande tentoonstelling biedt het Museum Boymans- 
van Beuningen nog enkele andere exposities. Er is onder meer 
One Man's Trash is Another Man's Treasure. Gebruiksvoorwer
pen overschrijden de grenzen van de cultuur, een spannende 
tentoonstelling over alledaagse voorwerpen uit de 17* en de 
18* eeuw die via ruilhandel in handen kwamen van Noord- 
amerikaanse indianen en daar een heel andere betekenis en 
functie kregen. Joris Capenberghs begeleidt u bij uw bezoek.

Een andere niet onbelangrijke tentoonstelling is gewijd aan Matthew 
Barney,de jonge kunstenaar die menigeen heeft verrast met zijn 
installatie in de parkeergarage op Documenta IX en die nu 
geregeld de kunstscène met zijn eigenzinnig werk intrigeert.

Naast deze tentoonstellingen kan u nog terecht in de Rotterdamse 
Kunsthal en Witte de With. Zoals gebruikelijk ontvangt u 
hierover meer informatie op de bus.

Vertrekplaatsen
Antwerpen, Brugge, Gent, Waasmunster
Prijs, led
busreis 800
reis en documentatie
module 1 250,
ticketMuseum Böymans-van Beuningen en in 

ten van de Tsaar
module 2 450 BF 500 BF 

len niet-leden
BF 890 BF

BF 280 BF

idem module 1 + rondleiding doorJoris Capenberghs in One Man's categorie II 1.210 BF
Trash is Another Man's Treasure reis en documentatie, toegangsticket tot Catharijneconvent en ten

toonstelling Willibrord, begeleiding in vaste collectie, begelei-
prijs modules exclusief reis en documentatie 

Espaces sacrés: sépultures et sanctuaires 
celtiques et gallo-romains - Sous le signe du 
démiurge - Musée national d'histoire et d'art 
- Magnum Cinema
Luxemburg zaterdag 20 januari
De geloofswereld van Kelten en Romeinen bleef tot voor kort sterk in 

de mist hangen. Ten onrechte, want sinds geruime tijd bracht de 
archeologie een schat van gegevens aan het licht over góden en 
afgestorven zielen. Samenhang en betekenis van de rijkdommen 
der grafvelden worden pas nu in detentoonstelling Espaces sacrés: 
sépultures et sanctuaires celtiques et gallo-romains naar het 
publ iekgebracht. Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld het graf 
van een Keltisch edelman dat enkele jaren geleden te Clemency 
werd ontdekt Het graf met alles erop en eraan: van everzwijn- 
botten tot wijnamfora's en bronswerk uit Midden-Italië is in een 
bijzonder goede staat De vaste col lectie van het Musée national 
d'histoire et d'art sluit hierbij prachtig aan. Naast de rijke Gallo- 
Romeinse en Merovingische verzamelingen, vinden we twee 
andere Keltische grafinhouden met nog meer Mediterrane luxe- 
stukken. Ook beeldhouwwerk met een uitgebreid gamma aan 
godheden is er te zien zoals Epona, beschermster van de paarden: 
het land der Trevieren, waartoe Luxemburg behoorde, stond 
bekend voor zijn uitstekende paardefokkers... Patrick Monsieur 
begeleidt u zowel in de tentoonstelling als in de vaste collectie.

Sous le signe du démiurge. Conceptions essentielles dans l'art du XXe 
s/èc/eisdeexpositiedieinzakehedendaagsekunsthetLuxemburgse 
cultuurjaar afsluit Visionaire attitudes lagen ten grondslag aan de 
hedendaagse kunst en gaven de kunstgeschiedenis een andere 
wending. Radikale ideeën en de toepassing ervan verlegden de 
grenzen en zorgden voor een totaal nieuw kunstbegrip. Die 
visionaire houding vinden we terug bij kunstenaars als Joseph 
Beuys, Yves Klein, Bruce Nauman, Andy Warhol, Marcel 
Broodthaers, Robert Ryman, Carl André, Mario Merz. De expo
sitie is vindt plaats in het Casino Luxembourg. Erwin Desmet zorgt 
voor een rondleiding.

150 foto's getuigen in Magnum Cinema van de ontmoeting tussen de 
fotografen van Magnum en de wereld van de cinema. Ze zijn het 
resultaat van vele gepriviligieerde contacten en vriendschaps
banden met regisseurs en acteurs. Het resultaatvan deze nabijheid 
en dat wederzijds vertrouwen is een reeks foto's met een grote 
uitstraling en toch een sterke intimiteit Ze tonen het resultaat van 
de observerende blik van figuren als Robert Capa, Henri Cartier- 
Bresson, Eve Arnold, Ernst Haas, Etennis Stock en nog zoveel 
anderen.

ticketen rondleiding in tentoonstelling Espaces sacrées
module 2 400 BF 450 BF
ticket met rondleiding in collectie Musée national d'histoire et d'art 
module3
combinatie van module 1 en 2
module 4 420 BF 470 Bf
ticket en rondleiding in tentoonstelling Sous le signe du démiurge

prijs modules exclusief reis en documentatie

Willibrord en het begin van Nederland - 
Rijksmuseum Catharijneconvent
Utrecht zaterdag 2 december
Het Rijksmuseum Catharijneconvent is een museum voor religieuze 

kunst en als zodanig gevestigd in een voormalig johannieter- 
klooster. Het museum bezit de grootste collectie middeleeuwse 
kunst in Nederland en heeft ruim aandacht besteed aan een 
thematische en didactische opstelling. De collectie bevat een 
aantal topstukken van middeleeuwse kunst gaande van 
edelsmeedwerk tot liturgische gewaden (koorkap van David van 
Boergondië), beeldhouwwerk (een Christus op de koude steen uit 
de 15de eeuw), altaarstukken, manuscripten en miniaturen en 
schilderijen (onder meer Geertgen totSintJans, Frans Hals, Jan van 
Scorel). Een medewerker van het museum geeft ons inzicht in de 
verzameling.

In datzelfde museum wordt ook de tentoonstelling Willibrord en het 
begin van Nederland georganiseerd. In 695 wordt de monnik 
Willibrord, nadat hij reëels vijfjaar in Nederland heeft gewerkt, in 
Rome door depaus tot aartsbisschop van de Friezen gewijd. Terug 
in Nederland krijgt hij als missiepost de voormalige Romeinse 
legerplaats Trajectum (het huidige Domplein van Utrecht) ten 
geschenke. Van daaruit bereist de bisschop de Lage Landen en 
richt er her en der kerkjes op. Dit 1300-jarig jubileum vormt de 
aanleidingvoor een tentoonstellingdieonsinzicht kan verschaffen 
in de tijden van Willibrord en zijn opvolgers tot het jaar 1000. Dit 
gebeurt onder meer door het tonen van een aantal zeldzame 
topstukken uitdiverse collecties in binnen-en buitenland. Docent 
Patrick Monsieur verschaft tekst en uitleg.

Een individueel bezoek aan de oude stadskern en aan het Domplein 
kan aan de hand van de bezorgde informatie het geheel afronden.

Vertrekplaatsen
Antwerpen,Brugge, Gent, Waasmunster
Prijs leden
categorie I 850 BF
reis en documentatie

niet-leden 
950 BF

1.350 BF

ding in tentoonstelling
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CURSUSSEN OVER BEELDENDE KUNST EN FILOSOFIE
Inleiding tot de iconologie
Op zijn breedst genomen omvat de iconologie een studie van de 

mens als beeldgebruiker, of (vanuit een ander perspectief) een 
studie van het beeld als functionele cultuuringrediënt doorheen 
de geschiedenis.

Het beeld is zelden zu iver vormei ijk opgevat; meestal heeft het voor 
de mens automatisch voorstellingswaarde. Dit aspect werd (in 
sommige culturen meer dan in andere) systematisch verder 
ontwikkeld, wat soms aanleiding heeft gegeven totzeer ingewik
kelde systemen (symbolen, allegorieën, enzovoort).

Dezecursus wil ineerste instantiedebeeldtaal van de Westerse kunst 
leesbaar maken (via identificatie van de voorstel I ingen, ontcijferi ng 
van de symbolen). Maar de aandacht moet ook gaan naar de 
interpretatie ervan binnen het hoger geschetste perspectief, en 
een constante reflectie is nodig over het probleem zelfvan zulk 
een interpretatie (de iconologie is de laatste tijd inderdaad sterk 
onder vuur genomen als "te eenzijdig").

Voor een groot deel kan de traditionele iconografie en iconologie 
gekarakteriseerd worden als eruditie van kamergeleerden en 
bibliotheekgebruikers. Een indrukwekkende literatuur is daar
van het gevolg, en deze cursus moet die vanzelfsprekend 
toegankelijk maken. Maar dit studiegebied kan slechts levens- 
krachtigzijn indien het een constante wisselwerking aangaat met 
een filosofie van het beeld, en tevens poogt de concrete context 
waarin het beeld functioneerde te bevatten. Het beeld is meer 
dan een visuele vertaling van verhalen en begrippen: het heeft 
telkens weer een emotionele impact op de beschouwer en 
verwerft daardoor een eigen dynam iek. Iconologie moet ook de 
studie zijn van hoe een concrete maatschappij de werking van 
het visuele gegeven heeft gedomesticeerd.

Lessenplan

1. Grondslagen en probleemstelling.
Het beeld in de vroege en etnische culturen en in enkele 
hoogontwikkelde niet-westerse culturen.

2. Beeldculturen van de Middellandse Zee in de Oudheid.
3. Vroege christendom en middeleeuwen : van beeldafwi jzi ng naar 

beeldproliferatie.
4. Renaissance en barok: nieuwe beeldtheorie, oude en nieuwe ' 

iconografie. A: Profaan.
5. Renaissance en barok. B: Religieuze iconografie, van crisis naar 

restauratie.
6. 19*en 20* eeuw: Uitholling van bestaande beeldtradities en 

creatie van nieuwe. Banalisering van het beeld; afwijzing of 
ironisering van het beeld als voorstelling.

Docent Arnout Balis
Gent Cursusruimte AMARANT

Hoogpoort 50 
6 woensdagavonden om 20.00 uur 

08/11 -15/11 - 22/11 - 06/12 -13/12 - 20/12/95
Cursusgeld 1.700,-

AMARANTleden 1 .400,-

Code Sp-51
Inschrijving via overschrijving op ons rekeningnummer

Korte geschiedenis van de wijsbegeerte
Deze inleiding in de wijsbegeerte wil niet een academische - laat 

staan een volledige - geschiedenis van de filosofie uitbouwen. 
Wel worden inzichten aangereikt in de krachtlijnen en de 
krachtverhoudingen die de wijsbegeerte over de eeuwen heen 
hebben bewogen (in alle betekenissen van dit woord). Een 
speurtocht én een oriëntatie in het filosofisch labyrint.

Vier eeuwen, ongeveer, vóór onze tijdrekening verleende Plato de 
wijsbegeerte haar eerste typering: filosofie is verlangen - Eros in 
het Grieks.

Dat deze vorm van "oer-erotiek" veel meer behelsde dan een puur 
geestelijk paringsritueel uitgevoerd door een handvol knappe 
koppen, zou de geschiedenis van de wijsbegeerte uitwijzen. Na 
meer dan 25 eeuwen harde strijd om allerlei "idealen" - nog zo'n 
uitvinding van Plato- likt de mensheid haarwonden. Wij kunnen 
het weten, wij, hekkensluiters van een eeuw waarin de politieke 
en wetenschappel ijke "extases" nooitgekende ravages aanricht
ten: nazisme, stalinisme, A- en H-bommen, de dictatuur van de 
techniek,... Wat heeft Plato's verlangen naar het ware, het goede 
en het schone met dergelijke catastrofes gemeen? Was net de 
begeerte naar kennis en wijsheid die ons naar de rand van de 
afgrond leidde? Of is het gewoon des mensen om in dit streven 
tekort te schieten?

Docent 
Gent

Antwerpen

Cursusgeld

Code
Inschrijving

Peter De Graeve 
Aula UG

Volderstraat 9, tweede verdieping 
12 woensdagnamiddagen om 14.00 uur 

15/11 -22/11 -29/11 -06/12-13/12-20/12/95 
10/01 -17/01 - 24/01 - 31/01 -14/02 - 21/02/96 

l.s.m. UG Departement voor Lerarenopleiding 
Muhka

Leuvenstraat 32 
12 zaterdagvoormiddagen om 10.00 uur 

18/11 -25/11 -02/12-09/12-16/12-23/12/95 
13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 -17/02 - 24/02/96 

Ls.m. Educatieve Dienst Muhka 
3.350,- 

Reductiehouders 2.900,-
AMARANTleden 2.750,- 

1-01 
door overschrijving op ons rekeningnummer

Lezingen In Uitvoering
Omtrent Cézanne
Naast de korte lessenreeksdieeen grondige kennismaking met leven 

en werk van Paul Cézanne biedt, werd ook een cyclus lezingen 
u itgewerkt waari n verder op zoek wordt gegaan naarde essentie 
van Cézanne.

Cézanne: portret/zelfportret
door Jean-Paul Vanhove
Cézanne was voor zijn tijdgenoten een onbekende. Zijn werk raakte 

moeilijkverspreid, overzijn leven werd vooral veel gefantaseerd. 
Nu kennen we zijn oeuvre, maar zijn persoonlijkheid blijft ons 
ontglippen. Voor hem gèèn mythische verering. Hij wou in en 
achterzijn werk verdwijnen en lijkt daarin uiteindelijk geslaagd. 
Is dat zo? Wie was h ij, wat is over hem bekend ? Aan de hand van 
eigentijdse commentaren, zijn brieven en werken wordt een 
portret van Paul Cézanne geschetst.

Cézanne: de architectuur van het schilderij/ de picturale ruimte 
door Patrick Verlaak
Bij Cézanne komt één aspect van de schilderkunst messcherp naar 

voor: de relatie tussen het geschilderde beeld en de "werkelijk
heid". De schok die Cézanne veroorzaakt is die van de pure 
confrontatie met een picturale ruimte: bij hem verliezen appels 
hun oorspronkelijke functie, hun eetbaarheid, "zozeer ding- 
achtig werkelijk worden ze, zo eenvoudig onuitroeibaar in hun 
eigenzinnige aanwezigheid", constateerde Rilke al.

Paul Cézanne en de Klassieken
door Steven Jacobs
Het belang van het oeuvre van Paul Cézanne voor de verdere 

ontwikkeling van de moderne kunst staat buiten kijf: het sluiten 
van het perspectief, de ritmering van de toets, de geometrische 
simplificatie,... het zijn allemaal factoren die in het verloop van 
de schilderkunst van de twintigste eeuw verder worden uitge
werkt. Aan de andere kant is het werk van Cézanne onmogelijk 
los te koppelen van de klassieke meesters. Wat was voor 
Cézanne nog de betekenis van de emulatie van figuren als 
Veronese, Tintoretto en Rubens? Wat bedoelde hij eigenlijk met 
de vaak geciteerde uitspraakdathij "Poussin langs de natuurwou 
overdoen"? In welke zin sloot hij zich aan bij de academische 
classificatie van genres en hun regels? Waarom kunnen we nog 
gewag maken van arcadischelandschappenenklassiekebaadsters 
bij deze modernist?

Cézanne's zichten op Mont Sainte-Victoire: een cultuurfilosofische 
interpretatie

door Wim De Temmerman
"Kijk naar Sainte-Victoire, hoé hij zich gebiedend dorstend naar de 

zon opricht, hoe hij in de avond melancholisch met al zijn 
gewichtterugzinkt... ", aldus de schilder. Tegelijkgeeft Cézanne 
uitdrukking aan een dialektische antithese van deze romantische 
fusie, door in zijn landschappen en pastorale scènes zowel mens 
als natuur te objectiveren. Aldus articuleert en voltrekt hij mede 
een wending die de moderne natuurervaring in haar pastoraal- 
allegorische én in haar fusioneel-symbolische variant ten einde 
voert, zoals een analyse van de zichten op Sainte-Victoire laat 
zien. Laten deze landschappen ook reeds iets zien van een nieuw 
integrerend perspektief voorde moderne natuurervaring, die in 
de twintigste eeuw vooral de vorm zal aannemen van ironisch- 
afstandelijke betrokkenheid?

Cézanne - Renoir - Straub
door Marc Holt hof
Er bestaat een vreemde, filmische, connectie tussen de schilders 

Auguste Renoir en Paul Cézanne. Auguste Renoirs jongste zoon 
Jean werd cineast. Hij maakte meesterwerken als La Chienne, 
Madame Bovary, Toni, Le Crime de Mr. Lange.

Filmliefhebbers durven wel eens opperen dat Jean een groter kunste
naar is dan vader Auguste. Jean Renoir ontwikkelde als cineast 
een esthetiek d ie meer met Cézanne verwant is dan met het werk 
van zijn vader. Bij Renoir staat de eenheid van klank en beeld 
centraal. Deze vormt de basis van zijn realisme. Eén van Renoirs 
assistenten was Jean-Marie Straub. Met Danielle Huillet reali
seerde hij een eigenzinning filmoeuvre, waarin de opvattingen 
van Renoir zeer consequent in de praktijk worden gebracht. 
Straub-Huillet maakten een film over Cézanne, waarin ook 
gerefereerd wordt naar Renoir. Jean Renoir natuurlijk.

Antwerpen Muhka
Leuvenstraat 32

5 zaterdagnamiddagen om 14.00 uur
18/11 -25/11 -02/12-09/12-16/12/95

Ls.m. Educatieve Dienst Muhka
Gent Cursusruimte AMARANT

Hoogpoort 50
5 zondagvoormiddagen om 11.00 uur 

19/11 -26/11 -03/12-10/12-17/12/95
Deelnameprijs vijf lezingen 1.300,-

AMARANTleden 1.000,-
Deelnameprijs per lezing 300,-

AMARANTleden 250,-
Code L01 Cézanne
Inschrijving via overschrijving op ons rekeningnummer

AMARANTteam Filip De Keyser, Erik Eelbode (cursussen, lezingen, projecten) • 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 betaling en 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 onderstaande rekeningnummers
Tarieven lidmaatschap * België 900 BF Nederland 55 fl Buitenland 1050BF

Geschiedenis van de kunstfilosofie
De kunstfilosofie is tegelijk een kans en een fataliteit voor de 

werkzaamheid van de kunst Nu eens voelt de kunstbeschouwer 
zich op sleeptouw genomen door de gedachtengang van de 
filosoof, dan weer weet hij zich gevangen in een kunstervaring 
waar hij met zijn gedachten geen blijf weet. Hét postmoderne 
denken over kunst heeft een nieuw licht geworpen op deze 
dubbele geweldpleging. Het wil een notie geven van de moge
lijkheden en beperkingen van de centrale begrippen uit de 
geschiedenis van de kunstfilosofie

Lessenplan

1. Het einde van de filosofie: de overlevering
Sinds het postmoderne denken de dood van de filosofie verkon
digde heeft de geschiedenis van de filosofie de figuur van een 
overlevering meegekregen. De kunstfilosofie heeft de kunst 
steeds al vanuitditïicht geduid. Watbetekent dit voor ons begrip 
van de kunstfilosofie?

2. De theologische grondslag van het schoonheidsideaal
De kunstfilosofie overdenkt de kunst steeds vanuit een metafysi
sche grondslag. De overeenstemming van de idee en het 
gegeven in het ideaal van de schoonheid is een ideaal van 
vrijheid. Wat vertelt ons dit ideaal over de werkzaamheid van de 
kunst?

3. Het sublieme: het teken van de geweldpleging
Het sublieme is de figuur van de mateloosheid van de maat, de 
hybris van het verlangen, de onbereikbaarheid van het ideaal 
voor de eindige mens. Als zodanig is ze het teken van een 
dubbele geweldpleging, deze van het ideaal en deze van Onze 
eindigheid.

4. Het kunstwerk als uitdrukking
Is het kunstwerk een uitdrukking? Wat drukt het kunstwerk uit? 
Wat is de verhouding tussen schoonheid en expressiviteit?

5. De kunstenaar
De kunstenaar pleegt de producten van zijn werk te signeren. 
Zijn handtekening zou de ultieme garant voor de oorsprong van 
zijn werk betekenen, de oorspronkel ijkheid ervan. Wat betekent 
dit bijzondere statuut van zijn producten?

6. De toeschouwer
De werkzaamheid van de kunst lijkt ons op een eigenaardige 
manier terug te werpen op onze eigen ervaring. Niet zozeer 
omdatzeons van de kunst doetafkeren, maar integendeel omdat 
ze ons fascineert. Deze fascinatie verplaatst ons in een zekere 
afhankelijkheid die we steeds weer trachten op te heffen. Wat 
weten we over de verhouding tussen de toeschouwer en het 
kunstwerk?

Docent Paul Willemarck
Gent Koffiehuis Ludwig

Hoogpoort 37a
6 maandagavonden om 20.00 uur 

04/12-11/12-18/1 2/95 - 08/01 - 15/01 - 22/01/96
Cursusgeld 1 .700,-

AMARANTleden 1 .400,-
Code Sp-18
Inschrijving door overschrijving op ons rekeningnummer

Lezingencyclus
Geschiedschrijving in wijsgerig perspectief
in samenwerking met De Gentse Kultuurvereniging .

Programma

maandag 6 november
De geschiedenisopvatting van Raymond Aron
door Paul Janssens, Brussel, KUB

maandag 4 december
Phénoménologie et histoire
door Jacques Taminiaux, Boston en Louvain-la-Neuve

maandag 5 februari
Max Weber en de historische betekenis van de onttovering van 
de wereld
doorAntoon Braeckman, Kortrijk, KULAK

maandag 4 maart
Alledaagsheid en historiciteit - over onze geschiedenissen

• door Jacques De Visscher, Gent, HAISL

Gent Cursusruimte AMARANT
Hoogpoort 50

Aanvang 20.15 uur
Deelnameprijs per lezing 150,-

gratis voor leden van 
de Gentse Kultuurvereniging 

en AMARANTleden
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